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ค าน า 

 

 โดยสถานการณ์ของ SME ไทยในปี 2557 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

สถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพ และมีทิศทางชัดเจนขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ทยอย

ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้เงินช่วยเหลือชาวนา การสร้างการจ้างงานในชนบท การลงทุนในระบบโครงสร้าง

พ้ืนฐาน การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานราชการ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือ และส่งเสริม

การลงทุนให้แก่ SMEs ฯลฯ ซึ่งกระตุ้นให้การบริโภคภายในประเทศ การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว และ

สถานการณ์การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน

ประเทศ ประกอบกับระดับน้้ามันปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศคู่ค้าส้าคัญมีการฟ้ืน

ตัว ส่งผลให้สถานการณ์ SME ขยายตัวเพ่ิมขึ้น แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอาจจะมีผลกระทบต่อ SMEs แต่

อย่างไรก็ตามยังต้องมีการพัฒนาเสริมความแข็งแรงให้กับธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น การที่จะ

พัฒนาให้ SMEs มีศักยภาพนั้นจ้าเป็นต้องใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่มส่วนช่วยผลักดันให้ SMEs พัฒนากระบวนการผลิตและการบริหารจัดการให้

ความรวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันตามสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ จาก

นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้มีการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ SME เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขัน ทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในสินค้าหรือ

บริการเพ่ือให้เกิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีมีการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนสินค้ากั นได้

แทนการเดินทางไปติดต่อซื้อขายกันเองเหมือนอย่างในอดีต ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านช่องทางการ

ขาย และการตลาดให้มากขึ้น ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการด้าเนินธุรกิจได้อีกด้วย นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพในด้านต่างๆ อาทิ ระบบการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารการเงินและ

บัญชี การบริหารงานบุคคล และการบริหารข้อมูลลูกค้า เป็นต้น  

ดังนั้นเพื่อให้การด้าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล บริษัท อินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ้ากัด จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ส้านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส้านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการจัดท้าโครงการ “สร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจ

ยุคใหม่” ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้ทางด้านธุรกิจ และการตลาดกับ SME ไทย ด้วยหลักสูตรพ้ืนฐานสู่การ

เป็นผู้ประกอบการ “Intel E-Basics course” เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME ติดอาวุธทางปัญญาพร้อมแข่งขันกับ 

SME จากชาติในอาเซียนได ้

 

 

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
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หลักสูตรของโครงการ “สร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่” 

 หลักสูตรพ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการ (E-Basics) หรือหลักสูตรพ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurship Basics) ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานของการเป็นผู้ประกอบการ ตั้งแต่

การริเริ่ม พัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ ถ่ายทอดในรูปแบที่ใช้งานง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตาม

อัธยาศัย (Self-paced learning) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถย้อนกลับไปดูหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมาเพ่ือ

ทบทวนความรู้หรือเพ่ือฝึกฝนทักษะเพ่ือเติมได้ตลอดเวลา 

 หลักสูตร E-Basics ก้าหนดระยะเวลาส้าหรับการศึกษา 20 ชั่วโมงมุ่งเป้าหมายไปยังผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ที่มีความรู้อย่างน้อยระดับมัธยมศึกษา และมีทักษะด้านไอซีทีขั้นพ้ืนฐาน 

ที่ส้าคัญผู้เรียนควรมีแรงบันดาลใจที่จะก่อตั้งธุรกิจของตนเอง หลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากส้าหรับ

ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจของตนเองอยู่แล้ว และก้าลังมองหาทางเติบโตด้วยการเรียนรู้เครื่องมือที่สามารถน้าไปใช้

ได้ในการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและเติบโต นอกจากเนื้อหาหลักของหลักสูตรนี้ยังมีเนื้อหาส่วนเสริมที่ใช้

เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย ในลักษณะกรณีศึกษา หลักสูตรเสริมมีความยาว 20 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมส้าหรับสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาและบริหาร

จัดการธุรกิจที่ด้าเนินการอยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื้อหาส่วนเสริมส่วนนี้ออกแบบให้

ผสมผสานกับการฝึกอบรมในส่วนเนื้อหาหลัก นอกจากนี้ในบางช่วงของหลักสูตร E-Basics ผู้เข้าร่วมรับการ

ฝึกอบรมจะได้ท้าแบบฝึกหัดที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เมื่อท้าแบบฝึกหัดเสร็จแล้วจึงศึกษาเนื้อหาในส่วนต่อไปได้ 

 หลักสูตร E-Basics รวมทั้งหลักสูตรเสริมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยถูกออกแบบให้เรียนรู้อย่างมีประ

ปฏิสัมพันธ์สอดแทรกด้วยตัวอย่างกรณีศึกษา และกิจกรรมที่น่าสนใจ ในหลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ใช้

คู่มือส้าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือบันทึกแนวคิดท่ีจะเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ภายหลังการ

ฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะมีแผนธุรกิจที่ไตร่ตรองมาอย่างดีแล้ว รวมทั้งเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ

พ้ืนฐานและการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักประกอบด้วยหน่วย

การเรียนรู้ 15 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 

หลักสูตร E-Basics 

บทน า 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะน้าหลักสูตร (30 นาที) 
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ส่วนที่ 1  การเริ่มต้นท้าธุรกิจ 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นิยามความเป็นผู้ประกอบการ (1 ชั่วโมง) 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การก่อเกิดความคิดทางธุรกิจ (2 ชั่วโมง) 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การค้นพบโอกาสทางธุรกิจ (2 ชั่วโมง) 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 นิยามของแผนธุรกิจ (2 ชั่วโมง) 

    ตามด้วยการอบรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย 

    ตอนที่ 1  การค้านวณทางคณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานด้วยไมโครซอฟต์เอ็กเซล (6 ชั่วโมง) 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สิ่งที่ต้องค้านึงถึงเมื่อเริ่มธุรกิจ (1 ชั่วโมง) 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การตั้งราคา (1 ชั่วโมง 30 นาที) 

  ตามด้วยการอบรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย  

   ตอนที่ 2 การค้านวณเกี่ยวกับต้นทุนและการตั้งราคาด้วยไมโครซอฟต์เอ็กเซล (3 ชั่วโมง) 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรอง (1 ชั่วโมง 30 นาที) 

ส่วนที่ 3 การด้าเนินธุรกิจ 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การก้าหนดแนวทางการด้าเนินธุรกิจ (1 ชั่วโมง 30 นาที) 

   บทที่ 1 ท้าความเข้าใจเกี่ยวกับการด้าเนินธุรกิจ 

   บทที่ 2  วางแผนการผลิต 

   บทที่ 3 การวางแผนและจัดสรรทรัพยากร 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การตลาด (1 ชั่วโมง 30 นาที) 

   บทที่ 1  หลักการเบื้องต้นของการตลาด 

   บทที่ 2 หลักส้าคัญของการตลาด 

   บทที่ 3 แผนการตลาด 

  ตามด้วยการอบรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย 

   ตอนที่ 3 การพัฒนาเว็บไซต์และการใช้ Web 2.0 เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินธุรกิจ (8 ชั่วโมง) 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การบริหารกระแสเงินสด (1 ชั่วโมง 30 นาที) 

   บทที่ 1 ความส้าคัญของกระแสเงินสด 

   บทที่ 2 การวางแผนกระแสเงินสด 

   บทที่ 3 การบริหารกระแสเงินสด 
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  หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การบันทึกบัญชี (2 ชั่วโมง) 

   บทที ่1 ความส้าคัญของการบันทึกบัญชี 

   บทที่ 2 ประเภทของของบัญชีที่ควรบันทึก 

   ตามด้วยการอบรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย 

   ตอนที่ 4 การบริหารสินค้าคงคลัง การบันทึกและปรับปรุง รายการธุรกรรมทางการเงินด้วย

ไมโครซอฟต์เอ็กเซล (3 ชั่วโมง) 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การสร้างยอดขาย (1 ชั่วโมง) 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการด้าเนินธุรกิจ (30 นาที) 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ทบทวนความรู้และประเมินผล (30 นาที) 
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ตัวอย่างหน้าหลักสูตร E-Basics 

 
ภาพที่ 1 หน้าหลักของหลักสูตร (http://www.aspirers.com/E-Basics/) 
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ภาพที่ 2 คู่มือโครงการฯ (http://aspirers.com/Smb-Pocketbook.pdf) 
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ภาพที่ 3 คู่มือโครงการฯ 

 

 

ภาพที่ 4 คู่มือโครงการฯ 
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ภาพที่ 5 คู่มือการใช้งานหลักสูตร E-Basics 
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ภาพที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

 

 

ภาพที่ 7 ภาพรวมหลักสูตร 
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ภาพที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

 

 

ภาพที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
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ภาพที่ 10 ภาพรวมหลักสูตร 

 

 

ภาพที่ 11 เค้าโครงหน่วยการเรียนรู้ 
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ภาพที่ 12 เค้าโครงหน่วยการเรียนรู้ 

 

 

ภาพที่ 13 เค้าโครงหน่วยการเรียนรู้ 
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ภาพที่ 14 ภาพรวมบทเรียน 
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การจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการโครงการ “สร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจ

ยุคใหม่” 

 บริษัท อินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด ได้ร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส้านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ

มหาชน) ส้านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้

การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการจัดท้าโครงการ “สร้างศักยภาพผู้ประกอบการ

ไทย พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่” เพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยได้รับความรู้ทางด้านธุรกิจ และการตลาดกับ SME 

ไทย ด้วยหลักสูตรพ้ืนฐานสู่การเป็นผู้ประกอบการ “Intel E-Basics course” เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME ติด

อาวุธทางปัญญาพร้อมแข่งขันกับ SME จากชาติในอาเซียนได้ จึงมีการจัดฝึกอบรมขึ้นโดยศูนย์วิจัยการจัดการ

ความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ท้าการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มี

ความสามารถและมีความประสงค์ที่จะต่อยอดธุรกิจโดยการใช้ระบบออนไลน์ ในระยะแรกของการฝึกอบรมมี

ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวทั่วประเทศไทย โดยแบ่งการฝึกอบรม 11 กลุ่มดังนี้ 

1. โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จ้านวน 2 กลุ่ม 
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2. โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จ้านวน 1 กลุ่ม 
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3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศน์ จ้านวน 2 กลุ่ม  
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4. สถาบันพัฒนาเยาวสตรี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1 กลุ่ม  
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5. ศูนย์ประชาสัมพันธ์เทศบาลต้าบลวังดิน อ้าเภอลี้ จังหวัดล้าพูน จ้านวน 1 กลุ่ม 
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6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย จ้านวน 1 กลุ่ม 
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7. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จ้านวน 1 กลุ่ม 
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8. โรงเรียนร่มเกล้า 1 กลุ่ม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ จ้านวน 1 กลุ่ม 
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แผนธุรกิจ (กรอกข้อมูลออนไลน์จ านวน 850 แผน) 

 จากการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านมา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย )  จ้ า กั ด  ร่ ว ม กั บ ศู น ย์ วิ จั ย ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดท้าระบบการเรียนการสอนออนไลน์ขึ้น เพ่ือตอบสนองผู้ประกอบการที่มี

ความประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตร E-Basics และการท้าแผนธุรกิจ ซึ่งมีสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น 

ผู้ประกอบการสามารถท้าแผนธุรกิจของได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อผู้ประกอบการเรียนจบ

หลักสูตรจะได้รับใบประกาศจาก บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด ที่สามารถน้าไปใช้

เพ่ือรับส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของอินเทลฯ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มือถือ Server และอ่ืนๆ 

โดยศูนย์วิจัยฯ ได้จัดท้าระบบออนไลน์ออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1. รายละเอียดโครงการ http://aspirers.com/Smb-Pocketbook.pdf 

2. หลักสูตรออนไลน์ http://www.aspirers.com/E-Basics/ 

3. แผนธุรกิจ ท้าในรูปแบบ E –Form https://goo.gl/M9Hqhs 

ตัวอย่างรายละเอียดโครงการ http://aspirers.com/Smb-Pocketbook.pdf 

 
 

 

 
 

http://aspirers.com/Smb-Pocketbook.pdf
http://www.aspirers.com/E-Basics/
https://goo.gl/M9Hqhs
http://aspirers.com/Smb-Pocketbook.pdf
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ตัวอย่างหลักสูตรออนไลน์ http://www.aspirers.com/E-Basics/ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.aspirers.com/E-Basics/
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ตัวอย่างแผนธุรกิจของท่าน โดยกรอกแผนธุรกิจของท่านใน E –Form https://goo.gl/M9Hqhs 

https://goo.gl/M9Hqhs
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ภาพที่ 15 หน้าการกรอกแผนธุรกิจแบบออนไลน์ 
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ผู้ประกอบการที่ประความส าเร็จที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ “สร้างศักยภาพผู้ประกอบการ

ไทย พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่” 

 จากการฝึกอบรมหลักสูตร E-Basics ในโครงการ “สร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย พร้อมเข้าสู่

เศรษฐกิจยุคใหม่” ได้พบผู้ประกอบการที่ประสบความส้าเร็จและมีความสามารถโดดเด่น ทั้งหมด 10 คน โดย

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ผู้ประกอบการที่ก้าลังเริ่มต้นธุรกิจ (ระดับต้น) ผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ 

(ระดับกลาง) และผู้ประกอบที่ประสบความส้าเร็จสูงในการชายออนไลน์ (ระดับสูง) 

1. ผู้ประกอบการที่ก้าลังเริ่มต้นธุรกิจ (ระดับต้น) ได้แก่ คุณดวงแก้ว พนมไพร คุณสุรัชนา พรมภมร และ

คุณมานิต หอมโลก   

2. ผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ (ระดับกลาง) ได้แก่ คุณสมพร นาแพง คุณศุภกิจ พระใหม่งาม 

และคุณภาวัต ฐิติยารวิภา   

3. ผู้ประกอบที่ประสบความส้าเร็จสูงในการขายออนไลน์ (ระดับสูง) ได้แก่ คุณกัลยา ขาวโสม คุณสิรินุช 

ฉิมพลี คุณสายหยุด พูลสวัสดิ์ และคุณฟองนวล  เจริญศิริวรกุล 
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ผู้ประกอบการที่ก าลังเริ่มต้นธุรกิจ (ระดับต้น) 
 

นางสาวดวงแก้ว พนมไพร  นักเรียนที่
สถาบันพัฒนาเยาวสตรี  อ้าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงราย แก้วเป็นชาวเขาเผ่าม้งที่ได้รับทุนจาก
มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ ปัจจุบัน
ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครอบครัวมีพ่ีน้อง
ทั้งหมด 7 คน พ่อแม่ท้าอาชีพเกษตรกรรม ปลูกผัก
ผลไม้ และเย็บเสื้อผ้าชนเผ่า สถาบันพัฒนาเยาวสตรี 
มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ ต้าบล ริ ม
ใต้ อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ให้การอุปถัมภ์ คือ
แพทย์หญิงอรวรรณ คุณวิศาล และคณะกรรมการ
มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท เมื่อประมาณเดือน
เมษายน 2541 แพทย์หญิงอรวรรณ คุณวิศาล ได้มา
แสดงเจตจ้านงต่อหลวงพ่อพระธรรมดิลก (สมณ
ศักดิ์ในขณะนั้นของพระพุทธพจนวราภรณ์) ขอมอบ
ทุนจ้านวนหนึ่ง สร้างโรงเรียนสตรี เพ่ือเป็นอนุสรณ์
ให้กับคุณเอิบสิริ คุณวิศาล พ่ีสาวซึ่งถึงแก่กรรมไป
แล้ว หลังจากได้เขียนโครงการเสนอคุณหมอเมื่อเดือนมิถุนายน ทางคณะกรรมการก็ตกลงมอบให้ อาจารย์
จุลทัศน์ กิติบุตร เป็นผู้ด้าเนินการออกแบบ และจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชั้นในพ้ืนที่ของมูลนิธิตันตรานนท์ บ้าน
ดอนชัย อ้าเภอแม่ริม อยู่ห่างจาดวัดป่าดาราภิรมย์ไปประมาณ 5 กม. ในราคา 5 ล้านบาท ขณะเดียวกันที่ได้
ด้ า เ นิ น ก า รก่ อ ส ร้ า ง  ก็ ไ ด้ รั บ สมั ค ร เ ด็ กหญิ ง ที่ เ รี ย น จบชั้ น ป ร ะถมปี ที่  6   แ ล ะมี อ า ยุ ร ะห ว่ า ง  
12-15 ปี จากหมู่บ้านต่างๆ ในพ้ืนที่ที่มูลนิธิฯ ด้าเนินการอยู่ และได้คัดเลือกเด็กหญิงจ้านวน 20 คน เปิดท้าการ
สอนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกสอนด้านวิชาชีพเพ่ือการด้ารงชีพ  เลี้ยงตน  เลี้ยง
ครอบครัว  แต่ในขณะเดียวกัน  หากว่าเยาวสตรีคนใดสนใจที่จะเรียนสายสามัญเพ่ิมเติม  ก็สามารถเรียนกับศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนที่มาเปิดให้บริการที่สถาบันพัฒนาเยาวสตรี 

นักเรียนที่เป็นเยาวสตรีจะเรียนอยู่ที่สถาบันฯนี้เป็นเวลา 2 ปี จะได้รับวุฒิ มัธยมต้น (มัธยม 3) จาก
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และวุฒิบัตรวิชาชีพจากมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท มีความสามารถที่จะใช้ประกอบ
อาชีพได้ทันที พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทสรุปไว้เมื่อกว่า 20 ปี
มาแล้วว่า “เยาวชนชายหญิงในชนบท เมื่อขาดโอกาสทางการศึกษา มีความรู้น้อย ความกะตือรืนร้นเพ่ืออนาคต
ของชีวิตก็ไม่มี ส่วนมากจะเป็นคนว่างงาน มักหมกมุ่นไปในทางอบายมุข ดื่มสุรา เล่นการพนัน เยาวสตรีก็ดิ้นรน
หางานท าในเมือง บางคนไปประกอบอาชีพเป็นหญิงบริการเพราะความยากจน ถูกเขาหลอกลวงน าไปขาย
เหมือนสินค้า”  
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จากการหล่อหลอมของมูลนิธิฯ และของสถาบันพัฒนาเยาวสตรีท้าให้แก้ว รวมทั้งเพ่ือนๆที่เป็นเยาวสตรี
ด้วยกันมีแรงบันดาลใจที่นอกจากจะต้องการที่จะพัฒนาตนเองแล้ว ยังต้องการที่จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของ
ตนเองต่อไป เพราะที่บ้านเกิด หรือที่ชุมชนของตนเองก็มีเยาวสตรี เยาวชนอ่ืนๆ รวมทั้งคนในชุมชนที่ยากจน ที่
ต้องการโอกาสในการโอกาสพัฒนาตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านวิชาชีพ ด้านการเป็นผู้น้าทางการ
พัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนสติปัญญา ส่งเสริมอาชีพเพ่ือหารายได้ และเศรษฐกิจดีและยั่งยืน อยู่ในท้องถิ่นชนบท แก้ว
และเพ่ือนๆ อีกหลายคนจึงเป็นผู้น้าของกลุ่มนักเรียนในสถาบัน และยังเป็นวิทยากรหลักในการศึกษาดูงานทั้งผู้ที่
เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรม งานด้าน ICT แก้วมีความสามารถทางด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ท้าให้ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนในการท้ากิจกรรมต่างๆ มากมาย เนื่องด้วย
จากแก้วเป็นเด็กที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมั่นหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมตลอดเวลา จึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ผู้ใหญ่ให้ได้รับสิ่งดีๆ มากมาย รวมถึงการฝึกอบรม E-Basics ครั้งนี้ด้วย  

 
   จากการที่ครอบครัวเป็น

เกษตรกร แก้ วจึ ง เห็นว่ าการ
ขายเชิงเกษตร น่าจะมีแรงผลักดัน
ท้าให้คนในชนเผ่าได้รับการพัฒนา
ต่อยอดในผลิตภัณฑ์ของแต่ละคน 
เช่น การปลูกพืชแบบขั้นบันได 
ปลูกส้ม และผักต่างๆอาจจะต่อ
ยอดคือกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เ ชิ งนิ เ ว ศน์ ใน ชุ มชน  และยั ง
สามารถขายของที่ผลิตจากฝีมือ
ของคนในชนเผ่าได้อีกด้วย เช่น 

เสื้อพ้ืนเมือง ชุดชนเผ่า แม่ริมบ้านเกิดของแก้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญอีกมากมาย เช่น ม่อนแจ่ม ปางช้างแม่
สา โป่งแยงแอ่งดอย  และอ่ืนๆ  อีกมากมาย 

สิ่งที่แก้วได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากการเข้าอบรม  เข้าเรียนรู้ใน E- class จาก โครงการการ Digital SME 
หรือโครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่เป็นโครงการร่วมหลายฝ่าย
โดยเฉพาะจากอินเทล สภาอุตสาหกรรม และศูนย์วิจัย CCDKM หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการศักยภาพสูงด้วย ICT คือ เป็นการเพ่ิมโลกทัศน์ เพ่ิมความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการต่อยอดการพัฒนา
ตนเอง การต่อยอดการพัฒนาชุมชน  หรือบ้านเกิดของตนเอง เพราะแก้ว และเพ่ือนๆ เห็นช่องทางที่มากขึ้น 
เห็นเครือข่ายที่มากขึ้น เห็นหน่วยงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ท้าให้แก้วและเพ่ือนๆสามารถรู้ถึงช่องทางการ
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาสินค้า เป็นต้น มีเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้น มีแนวคิดในการขาย
สินค้าทางออนไลน์เพ่ิมขึ้นมีแรงบันดาลใจในการขายออนไลน์มากขึ้น  สิ่งที่แก้วฝันไว้หลังจากที่ได้ฝึกอบรม
โครงการนี้คือ ขยายตลาดการค้าของชนเผ่าตนเองและของเพ่ือนๆ ให้กว้างขึ้น ท้าการบริหารจัดการร่วมกันเป็น
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เครือข่าย โดยการส่งสินค้าขึ้นสู่โลกออนไลน์ และสามารถเพ่ิมช่องทางการค้าขายได้มากขึ้น มีการติดต่อ
ประสานงาน การประชาสัมพันธ์ และยังสามารถค้นคว้าหาวิธีการทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้าง
แรบนด์และโลโก้สินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกได้อีกด้วย 

 
แก้ ว ได้ พู ดทิ้ ง ท้ า ย ไ ว้ ว่ า 

“จากการเป็นเด็กม้งตัวเล็กๆ เด็ก
ชาวเขาที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย 
ไม่เคยคิดฝันที่จะได้รับการยอมรับ
จากคนเมือง เราขอเพียงแค่พ้ืนที่
เล็กๆ ส าหรับการบอกว่าเด็กอย่าง
เราก็มีความสามารถไม่น้อยไปกว่า
เด็กเมืองเท่านั้น แต่เมื่อได้รับโอกาส
จากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆ ท่าน ตั้งแต่
มูลนิธิ พัฒนาเยาวสตรี  ศูนย์การ

เรียนรู้ ICT ชุมชน ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และที่
ส าคัญคือ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้มองเห็นเด็กตัวเล็กๆ ที่อาศัยในพ้ืนที่
ห่างไกล และได้เปิดทางสว่างให้พวกเราได้มีโอกาสน าสินค้าน าสู่โลกออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักของสังคมโลก”   
 
ช่องทางการติดต่อ  สถาบัน พัฒนาเยาวสตรี ในชนบท มูลนิธิ ศึ กษาพัฒนาชนบท อ้า เภอเมือง  
    จังหวัดเชียงใหม่  

โทรศัพท ์053 862 100 และ 088 435 3376 
e-Mail: panompridoungkaew@gmail.com 
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 คุณสุรัชนา พรมภมร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรรัมย์ สถานภาพ

โสด อยู่บ้านคนเดียว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกการจัดการทั่ว ไป และระดับปริญญาโท สาขา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และมีอาชีพรองคือเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และเป็นที่ปรึกษา

กลุ่มอาชีพนวดเท้าเพ่ือสุขภาพในโรงเรียน และเป็นที่ปรึกษาทีมหุ่นยนต์ของโรงเรียน รายได้ที่ได้รับปัจจุบันนี้เป็น

รายได้ที่ได้รับจากการสอน งานอดิเรกคือเล่นอินเทอร์เน็ต อ่านหนังสือ ด้วยความเป็นครูเป็นที่ปรึกษา และมีใจ

รักในความเป็นอาสมสมัคร จึงมีใจที่ต้องการให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่นอกเหนือจากในชั้นเรียน 

จึ ง ไ ด้ มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่

ด้ า เ นิ นการ โดยนั ก เ รี ยน ใน

โรงเรียนและสมาชิกในชุมชน

ใกล้เคียง คือ กลุ่มอาชีพนวดเท้า

เ พ่ือสุขภาพ แต่ก็ยั งประสบ

ปัญหาเนื่องจากมีการเปลี่ยนตัว

นักเรียนที่นวดเท้าบ่อยๆ ส่งผล

ใ ห้ มี ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ 

จ้าเป็นต้องมีนักเรียนเข้ามาทดแทน และต้องส้ารองไว้เผื่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร นอกจากจะมีกลุ่มนวด

เท้าเพ่ือสุขภาพแล้ว ยังมีกลุ่มอาชีพขนมไทย ที่ท้านักเรียนมีรายได้เสริมและยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความรู้ในด้านการตลาดและการท้าธุรกิจเพ่ือการประกอบอาชีพอีกด้วย 
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 จากความเป็นครูที่จบทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษามา จึงมีความรู้ความสามารถด้าน ICT และคิดว่าจะ

สามารถใช้ IT มาช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุนการค้าขาย การท้า

ธุรกิจ การท้าอาชีพทั้งของครู นักเรียน และสมาชิกในชุมชน โดยน้า 

IT มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ น้าเสนอสินค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

กับลูกค้า สืบค้น ตรวจสอบข้อมูล ลูกค้า ส่งเสริมการขายออนไลน์ 

จั ด ท้ า แ บ บ ส อ บ ถ า ม  แ ล ะ ใ น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  

e-Basics กับอินเทลและ CCDKM ครั้งนี้ ได้เห็นช่องทางการจ้าหน่าย

และการประชาสัมพันธ์มากขึ้น มีการเพ่ิมเครือข่าย และเกิดแรง

บันดาลใจในการท้าการตลาดออนไลน์ และส่วนที่อยากได้รับความรู้

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับด้าน IT ที่จะท้าไปใช้เกี่ยวกับการค้าขาย และธุรกิจที่ท้าอยู่คือ การจัดท้า Catalog สินค้าเพ่ือที่

สามารถน้าเสนอได้แบบไม่ยุ่งยาก การออกแบบน้าเสนอสินค้าที่น่าสนใจ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพ่ือน้าเสนอ 

แหล่งและช่องทางการท้าการตลาดออนไลน์กับสินค้าอ่ืนๆ และคิดไว้ว่าเพ่ือการต่อยอดในอนาคตซึ่งจะเป็นการ

ส่งเสริม สนับสนุนให้กับคนในชุมชนคือการให้ความรู้และสามารถน้าความรู้ไปลงมือปฏิบัติจริงให้ชุมชนมีรายได้ 

มีศักยภาพที่พัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการสู่โลกออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น โดยคนในชุมชนจะสามารถใช้เครื่องมือ

ต่างๆ ในการค้าขายออนไลน์ได้ เช่น Smartphone คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Tablet และอ่ืนๆ ที่สามารถช่วยในการ

ติดต่อสื่อสารประสานงานได้ แต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ประสบเกี่ยวกับการสื่อสาร คือความเร็วของสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต  

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากการเข้าอบรม เข้าเรียนรู้ใน E-class จาก โครงการการ Digital SME หรือ
โครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่  ที่เป็นโครงการร่วมหลายฝ่ายโดยเฉพาะ

จากอินเทล สภาอุตสาหกรรม 
และศูนย์วิ จั ย  CCDKM หรือที่
เรียกสั้นๆ ว่า โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการศักยภาพสูงด้วย 
ICT คือ เป็นการเพ่ิมโลกทัศน์ 
เพ่ิมความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการต่อ
ยอดการพัฒนาตนเอง การต่อ
ยอดการพัฒนาชุมชน หรือบ้าน
เกิ ดขอ งตน เอง  และ เ พ่ื อ ให้
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เพ่ือนๆ ได้เห็นช่องทางที่มากขึ้น เห็นเครือข่ายที่มากขึ้น เห็นหน่วยงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ท้าให้สามารถรู้
ถึงช่องทางการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาสินค้า เป็นต้น มีเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้น มี
แนวคิดในการขายสินค้าทางออนไลน์เพ่ิมขึ้นมีแรงบันดาลใจในการขายออนไลน์มากขึ้น สิ่งที่หวังหลังจากที่ได้
ฝึกอบรมโครงการนี้คือ ขยายตลาดการค้าของโรงเรียนและเครือข่ายชุมชนให้กว้างขึ้น ท้าการบริหารจัดการ
ร่วมกันเป็นเครือข่าย โดยการส่งสินค้าขึ้นสู่โลกออนไลน์ และสามารถเพ่ิมช่องทางการค้าขายได้มากขึ้น  มีการ
ติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ และยังสามารถค้นคว้าหาวิธีการทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
สร้างแบรนด์และโลโก้สินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกได้อีกด้วย 

 
ช่องทางการติดต่อ  โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์  51 จังหวัดบุรีรัมย์  125 หมู่  3 ต้าบลนางรอง  

    อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   e-Mail: krutin123@gmail.com 

   Facebook : krutin123 
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คุณมานิต หอมโลก ชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนหวาย อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็นคนบุรีรัมย์มาตั้งแต่

ก้าเนิด พ่อแม่เป็นชาวบุรีรัมย์ที่ท้านามาตั้งแต่ดั้งเดิม ปัจจุบันมือชีพท้านา ท้าไร่มันส้าปะหลัง เลี้ยงหมู ปลูกผัก

สวนครัว แต่ด้วยความมานะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน จึงท้าให้สามารถ

ศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษานอก

โรงเรียน การหาเงินเล่าเรียนด้วยน้้าพักน้้าแรงของตนเอง และ

เมื่อเรียนจบมีประสบการณ์เกี่ยวกับการท้านา ท้าไร่ มาบ้าง 

และเป็นที่รู้จักของชุมชนบ้านดอนหวาน จึงคอยช่วยเหลือ 

แนะน้าชาวบ้านในการท้านาให้ได้ผลผลิตที่ดี จากนั้นก็เริ่ม

พัฒนาตนเองมาเป็นวิทยากรของชุมชนบ้านดอนหวานและ

ขยายต่อไปยังชุมชนต่างๆ ใกล้เคียง จนมาถึงปัจจุบัน และจาก

ความรู้ความสามารถต่างๆ ท้าให้คุณมานิตได้เป็นผู้น้าชุมชน

บ้านดอนหวาย อาสาสมัครของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชม 

และยังเป็นตัวแทนจากชุมชนบ้านดอนหวายในการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงานได้มีการสนับสนุนขึ้นมา 

ปัจจุบันคุณมานิต ได้พัฒนาตนเองมาเป็นเจ้าของร้านค้าเล็กๆ ที่เน้นการน้าเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก

ชาวบ้านในพ้ืนที่บ้านดอนหวายและชุมชนใกล้เคียงน้ามาวางขายภายในร้านของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ข้าว 

ผลิตภัณฑ์จากข้าว ไม้กวาดทางมะพร้าว  กระถางปูนปั้นฯ  ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าจากฝีมือของชุมชนบ้าน

ดอนหวายที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานที่เข้ามา เพ่ือเป็นการกระจายสินค้าของชุนชน นอกจากนี้ยัง

คุณมานิตและทีมงานในชุมชนมีความตั้งใจที่จะน้าสินค้าของชุนชนมาวางขายบนร้านค้าออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่อง

ทางการขายสินค้าและอีกหน้าที่หนึ่ งที่

ส้าคัญไม่แพ้กันคือการท้าหน้าที่เป็นวิทยากร

ประจ้าชุนชนพร้อมกับทีมงานในชุนชนที่

ร่ ว ม มื อ กั น ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น

การเกษตรพร้อมกับการใช้ ICT ควบคู่กับไป

ด้วย เป็นการฝึกอบรมทั้งให้ความรู้และให้

แนวปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเรื่องการ

ปลูกข้าว การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงการสร้าง
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ร้านค้าออนไลน์ แนะน้าให้ชาวบ้านในชุมชนรู้จักการน้าสินค้าของตนเองมาวางขายออนไลน์เพ่ือให้ชาวบ้านได้มี

ความรู้และสามารถน้าไปต่อยอดให้แก่ครอบครัวของตนเอง เพ่ือให้เกิดความยั่นยืนในครอบครัวและชุมชน  

  อย่างไรก็ตามคุณมานิตและทีมงานบ้านดอนหวายก็พบว่า กว่าที่จะด้าเนินการเป็นวิทยากรที่เชี่ยวชาญ

และมีประสบการณ์มากพอ เพื่อน้าพาชุมชนให้ก้าวต่อไปนั้น จ้าเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง เพราะเขาเอง

พยายามจะผลักดันให้ตนเองเป็นผู้น้าชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือน้าพาชุมชนเดินหน้าท้าธุรกิจของตนเองให้

ประสบความส้าเร็จและในการที่จะน้าพา

ชุ ม ช น ข อ ง ต น เ อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม ตื่ น ตั ว มี

สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในปัจจุบันและ

สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีนั้นถือว่าเป็นเรื่อง

ที่ท้าทายอีกอย่างหนึ่ง ที่ต้องท้าให้ชาวบ้าน

และเยาวชนมีความสนใจมากข้ึน เพ่ือให้พวก

เขาพัฒนาสินค้าของตนเองให้เป็นที่รู้จัก

อย่างกว้างข้วางมากขึ้น มีความเป็นมืออาชีพ 

และสิ่งที่คุณมานิตได้จากการอบรมในโครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุค

ใหม่นั้น ที่เป็นโครงการของความร่วมมือจากหลายหน่วยงานท้าให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ประกอบการหน้า

ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากท้าให้มีแนวคิดทางด้านธุรกิจ วิธีการสร้างร้านค้าออนไลน์ และแนวคิดในการ

พัฒนาต่อยอดร้านค้า รวมถึงพัฒนาร้านค้าให้ควบคู่ไปกับเครือข่ายชุมชน ให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้น ท้าให้คุณมานิต

มีแนวคิดที่จะน้าไปพัฒนา ปรับปรุงร้านค้า

ของตนเอง โดยน้าหลักการในการท้าธุรกิจที่

มีแนวคิดอย่างกว้างขว้าง การคิดต้นทุน 

ก้าไร ขาดทุน และการส่งเสริมการขาย ฯลฯ 

โดยคุณมานิตจะน้าเอาไปประยุกต์ใช้ในการ

เพ่ิมช่องทางในการขายสินค้า น้ามาเชื่อมต่อ

และขยายผลต่อชุมชนทั้งในกลุ่มที่มีความรู้

เรื่องการใช้ ICT และกลุ่มที่ยังไม่เข้าถึงสื่อ

ออนไลน์ ก็จะท้าให้มีความรู้ความสามารถ

และเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง ชุมชนได้ 
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โดยคุณมานิตได้กล่าวไว้ว่า “ในการอบรมครั้งนี้ท าให้ตนเองได้มีการเปิดโลกมากยิ่งขึ้น ท าให้ได้เรียนรู้

เกี่ยวกับการสร้างร้านค้าออนไลน์ที่นอกเหนือจากของตนเองและชุมชนที่ตนอยู่แล้ว แต่ยังมีชุมชนอ่ืนๆ ที่เข้ามา

แลกเปลี่ยนรู้เปิดประสบการณ์ต่างๆ ที่ตนได้พบเจอมาเล่าสู่กันฟัง เพ่ือเป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่าง มาปรับใช้

กับร้านค้าของตนเอง โดยเฉพาะการใช้ ICT เพ่ือการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

ออนไลน์  โดยเฉพาะพวกเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่มีอยู่มากและหลากหลายช่องทางในปัจจุบัน  

ท าให้ผู้ประกอบการชุมชนอย่างเราเริ่มมองเห็นช่องทางที่จะใช้สื่อดังกล่าว เพ่ือการท ามาหากิน เพ่ือการค้าขาย

กันมากข้ึน ไม่ใช่เพียงการใช้เพ่ือการสื่อสารพูดคุยกันอย่างเดียว เหมือนกับที่ผ่านๆ มา” 

 

ช่องทางการติดต่อ  นายมานิต หอมโลก 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดอนหวาย ต.สะเดา อ.นางรอง 

จ.บุรีรัมย์ 31110 

Facebook: Manit Homlok 

Facebook Fanpage: อกม-SmartFarmer-บ้านดอยหวาย 

Facebook Group: บ้านดอนหวาย ต.สะเดา 

ID Line: mr.manit.donwai 

โทรศัพท์: 081 282 7674 
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ผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ (ระดับกลาง) 

คุณวุฒิ ภาวัต  ฐิติยารวิภา เป็นคนหมู่บ้านดอยช้าง บ้านปางซาง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็น

ชนชาติพันธุ์อาข่า ที่มีวัฒนธรรมเฉพาะที่โดดเด่นของตนเอง อยู่ในความดูแลของบ้านดอยช้าง ซึ่งเดิมพ้ืนที่นี้

ทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกฝิ่น  

และเป็นผู้น้าชุมชนเกี่ยวกับ

เรื่ อ งการ เกษตร อินทรี ย์  

พ ย า ย า ม ที่ จ ะ ร ว บ ร ว ม

สมาชิกเพ่ือก่อตั้งเป้นกลุ่ม

เกษตรอินทรีย์  เพ่ือการท้า

การเกษตรแบบสะอาดจาก

บนยอดดอยเพ่ือไม่ท้าให้เกิด

การปนเปื้อน  โดยเฉพาะใน

เรื่องของน้้าและดิน  และ

ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้สู่คนพ้ืนราบ เริ่มจากกลุ่มที่ตั้งคือ กลุ่มปุ๋ยหมัก จากนั้นก็พัฒนาต่อยอด และขยาย  

เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เดิมเป็นกลุ่มที่ปลูกผักเมืองหนาวประเภทต่างๆ รวมทั้งกะหล่้าประเภท

ต่างๆ แต่ต่อมาได้รับการส่งเสริมจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ท้าการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ แทน

การปลูกฝิ่นโดยเฉพาะกาแฟ จากนั้นมาคุณภาพชีวิต รายได้ และความเชื่อม่ันต่างๆ ของชุมชนเริ่มกลับคืนมา 

ปัจจุบันคุณวุฒิเป็นผู้น้าชุมชนของบ้านปางซางที่รวมตัวกันตั้งกลุ่มกาแฟออแกนนิค ที่ กาแฟสายพันธุ์ 

อาราบิก้าแท้ 100% ที่เหมาะกับพ้ืนที่ดอยสูงจากระดับน้้าทะเล ที่ส้าคัญคือเน้นการใช้ปุ๋ยจากวัตถุดิบต่างๆ การ

ก้าจัดวัชพืชแบบธรรมชาติ ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภค และการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม และที่

ส้าคัญคือ เป็นการท้างานร่วมกันของชุมชนบ้านปางซาง  และร่วมมือกับบ้านอ่ืนๆ ที่มีความเห็นหรือ

แนวความคิดเดียวกันในเรื่องการผลิตอาหาร หรือการเกษตรแบบออแกนนิก 

 “พวกเราภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์ของพวกเรา พวกเรารักและเทิดทูนในหลวง ที่พระองค์ทรง

ห่วงใยและดูแลพวกเรามาโดยตลอด เราต้องการที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนเรา  เรา

ต้องการร่วมกันท าดี  เพื่อทดแทนพระคุณในหลวงของพวกเรา”  
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“บ้านปางซางมีกาแฟอร่อย  เป็นกาแฟจากธรรมชาติล้วนๆ  เรามีความภูมิใจมาก  และเราอยากให้

ทุกท่านมาเยี่ยมชมหมู่บ้านของเรา  ไร่กาแฟของพวกเรา  มาร่วมชื่นชมกิจกรรมดีๆ  กาแฟธรรมชาติรส

อร่อย  ที่พวกเราตั้งใจปลูกไว้ให้พวกท่านทุกคน” 

การใช้ ICT ของผม....  “ผมในฐานะผู้น ากลุ่ม หรือประธานกลุ่ม  ผมจ าเป็นต้องมีข้อมูลข่าวสาร ผมเริ่ม

ใช้มือถือ เพราะจ าเป็นต่อการติดต่อสื่อสาร ต่อคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านของผม จากนั้นมา ผมก็ได้รับ

ค าแนะน า  ได้รับการอบรมให้

ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

โชคดีมากที่บนบ้านดอยช้าง

บ้านของผมมีอินเทอร์เน็ต” 

ICT ก ล า ย เ ป็ น

เครื่องมือส้าคัญส่วนหนึ่งของ

ชีวิตคนบนดอยอย่างพวกเรา 

เริ่มตั้งแต่การติดต่อสาร การ

รักษาพยายาบาล การติดต่อซื้อขาย การับใบสั่งสินค้าที่เราผลิต ฯลฯ จากนั้นพวกเราก็เริ่มพัฒนาสู่ การค้นหา

ราคาพืชผล เริ่มค้นหาแหล่งซื้อขายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ เริ่มเรียนรู้จากความส้าเร็จของคนอ่ืนๆ หมู่บ้านอื่นๆ ฯลฯ  

สิ่งที่คุณวุฒิได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากการเข้าอบรม  เข้าเรียนรู้ใน E- class จาก โครงการการ Digital SME 

หรือโครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่เป็นโครงการร่วมหลายฝ่าย

โดยเฉพาะจากอินเทล สภาอุตสาหกรรม  และศูนย์วิจัย CCDKM หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า โครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการศักยภาพสูงด้วย ICT คือ แนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับการท้าธุรกิจยุคใหม่  แนวใหม่  ที่จะต้องใช้ 

ICT  เข้าไปเป็นเครื่องมือ   แต่ต้องเริ่มที่การคิดให้รอบก่อนเกี่ยวกับธุรกิจของตนเอง จากนั้นก็เริ่มที่จะคิดเป็น

แผนการด้าเนินการ  แผนธุรกิจที่ชัดเจน เริ่มที่เล็กๆ ก่อน จากนั้นก็เริ่มเรียนรู้ว่า แล้วจะเอา ICT  เข้าไปใช้

อย่างไร ตั้งแต่การใช้อีเมล์ การใช้ออนไลน์โซเซียลมีเดีย การใช้ ICT  เพ่ือการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การ

ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ การสร้างแบรนด์ของตนเอง การสื่อสารแบรนด์ ฯลฯ  

“หลักๆ  ที่พวกผม ชาวหมู่บ้านปางซางได้รับจากการอบรมครั้งนี้คือ ความเชื่อม่ัน  เพื่อน  

เครือข่าย   นอกจากกาแฟดอยช้างที่เลื่องชื่อแล้ว  เรายังมีสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ของพวกเราที่

รอคอยตลาดด้วย  เราจะเริ่มคิดเกี่ยวกับการท าแผนธุรกิจ  ณ ตอนนี้  หลังจากอบรมแล้ว  พวกเราได้มีการ

พัฒนาหลายอย่างอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานในท้องถิ่น  
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การออกแบบโลโก้และแบรนด์ของตัวเอง  การออกร้านด้วยความม่ันใจ  การท าสติ๊กเกอร์  การท านามบัตร 

การ เข้ าสู่ โ ลก เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์แบบ มืออาชีพมากยิ่ งขึ้ น . . . . . ในนามของชุมชนบ้ าน  

ปางซาง  พวกเราขอบคุณมากครับ” 

 
 

 

 
 

  

  
 

ช่องทางการติดต่อ  บ้านปางซาง หมู่ที่ 3 ต้าบลวาวี อ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

   โทรศัพท์ 085 815 2810 

Facebook: phawatfarm 

Line:    
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นายสมพร นาแพง คนบุรีรัมย์โดยก้าเนิด เป็นผู้น้าชุมชน อาสาสมัคร ICT ชุมชนของศูนย์การเรียนรู้ 

ICT ชุมชนต่างๆ และวิทยากร ICT ชุมชนของเขตพ้ืนที่ อ.นางรอง อ.โนนดินแดง และรวมทั้งในเขต จ.บุรีรัมย์  

รวมทั้ ง เขตอีสานล่าง จนได้รับการ

คัดเลือกเข้าท้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลของ อ้าเภอ

โนนดินแดงในปัจจุบัน 

ปัจจุบันนายสมพร นาแพง 

พัฒนาตัว เองเป็นเจ้าของธุรกิจร้าน

คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่ เน้นการให้การ

อบรม การพัฒนาชุมชน พัฒนาเยาวชน

เกี่ยวกับ ICT การให้ค้าปรึกษา ซ่อม ซื้อ

ขายอุปกรณ์ IT ทั้งมือ 2 และของใหม่ การจัดอบรมอบรบmobile ไปในชุมชนต่างๆ ร่วมกับทีมงานอาสาสมัคร

มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังให้บริการอินเทอร์เน็ต และจัดท้าที่ฝากขายสินค้าของฝาก OTOP ของชุมชน ที่

ชาวบ้านผลิตกันเองในชุมชนของตนเองและของชุมชนใกล้เคียงได้น้ามาฝากขายไว้ที่ร้าน IT ของคุณสมพรและ

เครือข่าย เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการกระจายสินค้าชองชุมชนสู่ภายนอกได้อีกทางหนึ่งที่นอกเหนือจาก

ช่องทางออนไลน์  ที่นายสมพรและทีมงานได้พยายามช่วยกันทดลองท้ากันมาอย่างต่อเนื่อง เพราะหน้าร้าน IT 

ของคุณสมพรและทีมงาน อยู่กลางตลาดที่จะมีทั้งผู้คน เยาวชน และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวปราสาทหินพนมรุ้ง 

ปราสาทเมืองต่้า และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

ที่ผ่านไปมา ฯลฯ  

    อย่ า ง ไรก็ ตาม  นายสมพรและ

ทีมงานก็พบว่า การท้าธุรกิจที่เข้มแข็งนั้น

จ้าเป็นต้องมีองค์ประกอบต่างๆ อีกมากมาย 

เพราะเขาเองพยายามที่จะเป็นผู้น้าชุมชน ใน

การที่จะน้าพาทั้งชุมชนและเยาวชนที่สนใจจะท้าธุรกิจของตนเอง เพ่ือให้เป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับ

สินค้าชุมชนที่มากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นๆ มา   ปัญหาพ้ืนฐานที่พบคือ เรื่องต้นทุนในการปรับปรุงร้าน เพราะร้าน 

IT เพ่ือการพัฒนาก็จ้าเป็นที่จะต้องมรการตกแต่ง หน้าร้านที่วางสินค้า  OTOP ชุมชนโชว์ก็จ้าเป็นต้องมีการ

ตกแต่ง เพ่ือให้ดูดี น่าสนใจ และเป็นมืออาชีพ ฯลฯ  
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สิ่งที่คุณสมพร นาแพงได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากการเข้าอบรม เข้าเรียนรู้ใน E-class จากโครงการ Digital 

SME หรือโครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่เป็นโครงการร่วมหลายฝ่าย

โดยเฉพาะจากอินเทล สภาอุตสาหกรรม และศูนย์วิจัย CCDKM หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า โครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการศักยภาพสูงด้วย ICT คือ แนวคิดเกี่ยวกับการท้าแผนธุรกิจ แนวคิด และวิธีการเกี่ยวกับการสร้าง

ร้านค้าออนไลน์ทั้งที่เป็นระบบขายปลีกและระบบขายส่ง แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคต  

เกี่ยวกับเรื่องคู่ค้า เครือข่าย ฯลฯ คุณสมพรและทีมงานคิดกันว่าจะน้าไปพัฒนา ปรับปรุงธุรกิจของตนเอง  และ

ของชุมชน โดยน้าหลักการการท้าธุรกิจที่ต้องมองอย่างรอบด้าน ทั้งการคิดราคา การตลาด การประชาสัมพันธ์ 

การส่งเสริมการขาย ฯลฯ โดยจะเอาไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด เพ่ิมช่องทางด้านการประกอบ

ธุรกิจ  และที่ ส้ าคัญคือ  น้ า ไปขยายผล แนะน้าชุมชนที่ มีความสนใจ หรือที่ มีสินค้า  บริการ ฯลฯ  

ที่ต้องการที่จะทดลองต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ ด้าน IT ในการประกอบ

อาชีพ ท้าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน    

สิ่งที่จะตามมาคือการรวมกลุ่ม และการเพ่ิมกลุ่ม เพ่ิมกลุ่มผู้ประกอบการในระดับชุมชนที่มากขึ้น เพ่ิม

แนวคิดเก่ียวกับความรู้ ทักษะ เครือข่ายเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจในระดับชุมชนเพิ่มขึ้น และน่าจะมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น เพราะเป็นการน้า

เครื่องมือใหม่คือ ICT เข้ามา

ใช้  หนุน เสริ มกับแนวคิ ด

ท า ง ก า ร ต ล า ด แ น ว ใ ห ม่

เกี่ยวกับ Digital SME 

 “การอบรมครั้ งนี้

ถือว่า เป็นการเปิดโลกทัศน์ 

ท าให้ผมและทีมงานมีความ

มั่นใจที่จะก้าวเดินต่อ  เพราะ

เห็นชัดเจนว่า ทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องพยายามช่วยพวกเราอยู่ หากว่าพวกเรามีปัญหา เราเริ่มมองเห็นว่า ทั้งสภาอุตสาหกรรม  ทั้งกระทรวง

พาณิชย์  และอีกหลายๆ  หน่วยงานจะสามารถเข้ามาร่วมคิด  ร่วมช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุนในหลายๆ ด้าน

ตามท่ีชุมชนต้องการ  แต่ทั้งนี้ ชุมชนอย่างพวกผมเอง ก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วย  และเริ่มที่จะมองการตลาด  มอง

การท าธุรกิจ  อย่างที่เป็นจริงด้วย ไม่ใช่สักแต่ว่าผลิตออกมาอย่างเดียว  แล้วค่อยไปหาตลาดเอาข้างหน้า ขาดทุน

ตาย  ไม่หางานท าในกรุงเทพฯ ดีกว่า”               
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เราเริ่มได้แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการใช้ ICT เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์  โดยเฉพาะพวกเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่มี

อยู่มากและหลากหลายช่องทางในปัจจุบัน ท้าให้ผู้ประกอบการชุมชนอย่างเราเริ่มมองเห็นช่องทางที่จะใช้สื่อ

ดังกล่าว เพ่ือการท้ามาหากิน เพ่ือการค้าการขายกันมากขึ้น ไม่ใช่เพียงการใช้เพ่ือการสื่อสารพูดคุยกัน 

อย่างเดียว เหมือนกับที่ผ่านๆ มา 

“พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบต่างๆ จากคู่แข่งทางด้านการตลาด

มากขึ้น เพราะพวกเรามีความสามารถเกี่ยวกับ IT อยู่แล้ว การได้ต่อยอดแนวคิดเกี่ยวกับ Digital SME  มาให้

พวกเราสามารถใช้สื่อดังกล่าวเข้าถึงผู้บริโภคทุกระดับชั้นได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ” ทั้งในด้านการ

ประชาสัมพันธ์สินค้า ราคา คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ เพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อ หรือสั่งซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น

ในการอบรมผู้ประกอบการศักยภาพสูงในครั้งนี้ท้าให้ผู้ประกอบการชุมชนอย่างพวกเราได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจาก

เดิมที่มีอยู่และเข้าใจในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ดีควรท้าอย่างไรเพ่ือให้ร้านค้าของตนเองมีประสิทธิภาพละมี

รายได้เพ่ิมข้ึนจากจุดนี้  ทั้งยังสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการตลาดในระดับทีสูงขึ้นกว่าเดิม ในเรื่องช่องทางการ

ประกอบธุรกิจ การขยายตลาดร้านค้าของตนเอง มีการวางแผนการตลาดมากขึ้น ซึ่งจากเดิมที่มีความรู้ไม่มากนัก

ในเรื่องการวางแผนการตลาด ซึ่งตนเองไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาทางด้านนี้ จึงท้าให้มีการวางแผนการตลาดแบบ

ลองไปเรื่อยๆ ใช้การลองผิดลองถูก ฯลฯ และที่ส้าคัญอย่างยิ่งคือ เป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ  เพ่ือการส่งเสริม

อาชีพ รายได้ การสร้างสรรค์ การสร้างงานให้แก่ชุมชน เพราะชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท้าธุรกิจแนวใหม่  

“Digital SME” ท้าให้ภาระหรือปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนในการสร้างร้าน การเช่า ร้าน ฯลฯ  

หมดไป ทุกคนได้โอกาสที่เท่าเทียมกันหมด หากว่าสามารถท่ีจะพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ เขาก็จะ

สามารถมีรายได้จริงๆ ในการเลี้ยงตนเอง ครอบครัวโดยที่ยังคงใช้ชีวิตในวิถีเดิมของพวกเขาเอง ซึ่งก็จะตามมา

ด้วย การท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ  

ช่องทางการติดต่อ  นายสมพร นาแพง 

   บ้ าน เลขที่  41 หมู่ ที่  11 บ้ าน โคกตะโก ต้ าบลหนองโสน  อ้ า เภอนางรอง  

    จังหวัดบุรีรัมย์  

   โทรศัพท์ 086 032 9974 

   Facebook: somporn naphang 

   ID Line: boomithd  
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คุณศุภกิจ พระใหม่งาม จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาชีพหลักคือรับเหมาไฟฟ้า แอร์ และสร้างระบบควบคุมอัตรโนมัติ 

อาชีพรองคือเป็นเกษตรกร รายได้ตอนนี้ต่อเดือน 15,000 บาท ธุรกิจที่ท้าอยู่คือสร้างโปรเจคงานวางระบบ

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ และงานรับเหมาไฟฟ้า แอร์  ในการใช้งานด้าน IT หลักๆ เกี่ยวกับ

การท้าธุรกิจนี้ จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นหลัก 

และถ้าต้องออกพ้ืนที่ เ พ่ือไปหาลูกค้าหรือติดต่อ

ประสานงาน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว จะใช้

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและ Smartphone ซึ่งบางครั้งจะ

ประสบปัญหา เกี่ ย วกับการท้ างานคื อสัญ ญาณ

อินเทอร์เน็ตไม่เร็วและแรงพอต่อการใช้งาน เนื่องจาก

การเชื่อมต่อในระบบ Network จะต้องใช้ความแรง

ของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่สูงมาก และถ้าใช้เครือข่าย

อินเทอร์เน็ตที่แรงจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งตอนนี้

เราเพ่ิงเริ่มกิจการอย่างจริงจัง จึงไม่สามารถที่จะลงทุน

ทุม่ไปในส่วนนี้ได้เพียงพอ ส่วนปัญหาอีกอย่างที่ประสบ

จะเป็นเรื่องการตลาด ตอนนี้มีเพียงแค่คนที่รู้จักติดต่อ

งานมา แต่ในอนาคตอยาได้งานจากคนกลุ่มอ่ืนๆ บ้าง 

อาจจะโดยการประชาสัมพันธ์ออนไลน์หรือการ

กระจายของข้อมูลข่าวสาร 

จากปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านระบบอินเทอร์เน็ต การสื่อสารการตลาด หรือแม้แต่ด้านเงินทุน ท้าให้เกิด

แรงผลักดันที่จะต้องหาข้อมูลและศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ตั้งแต่เริ่มธุรกิจอย่างเป็นทางการศุภกิจได้ค้นคว้าหา

ความรู้เอง ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ โดยหลักๆ คือการสืบค้นจากระบบอินเทอร์เน็ตหรือผู้รู้ในชุมชน จนได้รับ

ความร่วมมือจากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนางรองและสมาคมท่องเที่ยวนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วได้ร่วมงาน

กันหน่วยงานนี้เป็นต้นมา จนครั้งนี้ได้รับข่าวจากศูนย์ว่ามีบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จ้ากัด และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่ามีโครงการ

สร้างศักยภาพผู้ประกอบการอาเซียน และต้องการคัดเลือกผู้ประกอบการที่อยู่ในชุมชนนั้นเพ่ือพัฒนาและต่อ

ยอดธุรกิจ ประกอบกับตนได้เป็นอาสาสมัคร วิทยากร และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์นั้นอยู่แล้ว อีกอย่างก็มีธุรกิจเป็น

ของตนเองที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการจึงเข้าสมัครและเข้าร่วมฝึกอบรม  
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“การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้เพ่ิมเติมมาก เช่น การก าหนดราคาขายของสินค้า หลักการตลาดของ

ผู้ประกอบการ การท าเพจเฟสบุ๊คเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ร้านค้า และการท าเว็บ

เพจที่ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม โดยที่

หลังจากการฝึกอบรมครั้งนี้ผมมีความ

คาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคือมี

รายได้เพ่ิมจากการท าการตลาดให้มีคน

รู้จักมากขึ้น และที่ส าคัญคือผมได้เพ่ือน 

ได้เครือข่ายทั้งผู้ประกอบการด้วยกัน ผู้

ที่มีความสนใจในทางเดียวกัน หรือ

แม้แต่วิทยากรผู้รู้ต่างๆ มากขึ้น”  
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งานที่ส้าคัญและเป็นเกียรติแก่ชีวิตผม

และครอบครัวของผม คือผมและเครือข่าย

นางรองก้าลังสร้างแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรของ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติ

คุณ โดยโครงการพระราชด้ารินี้ เป็นโครงการ

เ พ่ือสร้ างแหล่ ง เรียนรู้ ด้ านการเกษตรแก่

เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ใน

ทุกๆ ด้านให้ เห็น เป็นรูปธรรม โดยอ้าเภอ

นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยงานสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ได้ร่วมบูรณาการสร้างเป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านการเกษตรเพ่ือให้ผู้สนใจได้เข้ามา

ศึกษาเรียนรู้  เน้นการจัดการ พ้ืนที่ ให้ เกิด

ประโยชน์สู งสุ ด  มีกิ จกรรมการ เกษต รที่

หลากหลายเพ่ือให้สามารถน้าไปปฏิบัติได้จริง 

มุ่งเน้นการด้าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี มีฐานการเรียนรู้กิจกรรมการเกษตรต่างๆ รวมทั้งทรงปลูกต้นมะนาว

และผัก ซึ่งภายในโครงการนี้จะมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกเช่นการจัดการดินและปุ๋ย การผลิตผักอินทรีย์ การผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวหอมมะลิ การปลูกพืชหลังนา การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการใช้สารชีวภัณฑ์ การปศุสัตว์ 

เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่แบบปล่อย การเลี้ยงปลาในบ่อดินและในนาข้าว การจัดการน้้าและการปลูกหม่อน

เลี้ยงไหม ผมในฐานะผู้ด้าเนินการและเป็นคนไทยคนหนึ่งจะสนองพระราชด้าริและน้าความรู้ที่ได้รับทางด้านที่

เรียนมาและด้านที่เป็นความรู้จากการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ไปเผยแพร่และด้าเนินโครงการนี้ให้ส้าเร็จ

ลุล่วงและประสบผลส้าเร็จแก่คนและชุมชน 
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ช่องทางการติดต่อ  ศุภกิจ พระใหม่งาม 

   โทรศัพท์ 0908348034 

   Facebook: aresup 

ID Line: aresup 
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ประกอบที่ประสบความส าเร็จสูงในการขายออนไลน์ (ระดับสูง) 

คุณสิรินุช ฉิมพลี เป็นคน อ.เมือง จ.นครปฐม เรียนจบปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ จาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในปี 2542  แล้วกลับมาอยู่บ้านที่ท้าการเกษตร  โดยเฉพาะในเรื่องปลาสวยงามเป็นธุรกิจ

ของครอบครัวที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็จดทะเบียนเป็นฟาร์มการเลี้ยง

ปลาสวยงามที่ท้าเกือบจะครบวงจร เดิมนั้นเป็นเพียงผู้เลี้ยง จากนั้นก็

เริ่มเพาะพันธุ์เอง และเริ่มคิดที่จะขายเอง เพราะอยากที่จะออกไปดู

สภาพตลาดเองบ้าง อยากไปพูดคุยกับลูกค้าเองบ้าง อยากรับรู้สภาพ

ปัญหาและความต้องการของลูกค้า หรือคนที่สนใจเองบ้างเพ่ือที่จะได้

น้ามาปรับปรุงกิจการของตนเอง รวมทั้งพยายามที่จะเข้าไปร่วมใน

การอบรม การประชุมต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การสมัครเข้า

เป็นสมาชิกของของสมาคม ชมรมผู้เลี้ยงปลาสวยงามในระดับต่างๆ 

การเชื่อมประสานกับหน่วยงานภาครัฐ  เช่น ประมงจั งหวัด 

อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และภาคการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง เช่นที่คณะวิทยาการการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เพราะใครๆ ก็บอกว่าสิ่งส้าคัญท่ีสุดจะอยู่ที่การเพาะขยายพันธุ์ เราจะต้องคัดเลือก

พ่อแม่พันธุ์ที่ด ีคือต้องจับกระแสให้ได้ก่อนว่าตลาดเขาก้าลังเล่นปลากัดแบบไหน โดยไปศึกษาตามตลาดนัดปลา

สวยงาม เช่น ที่สวนจตุจักร และตลาดต่างประเทศจากอินเทอร์เน็ตต่างๆ จากนั้นก็ไปหาซื้อพ่อแม่พันธุ์มาท้าการ

เพาะขยายพันธุ์ตามวิธีของเรา ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเคล็ดลับมาก จริงๆ มันก็เหมือนกับการเพาะขยายพันธุ์ปลา

สวยงามทั่วไป ฯลฯ  

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 58  สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้้า :  นาวสาวสิรินุช 

ฉิมพลี จังหวัดนครปฐม 
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ปัจจุบัน  คุณสิรินุช ฉิมพลี หรือคุณก้อย เกษตรกรหญิงเก่งวัย 40 ปี ที่ชื่อ “สิรินุช ฉิมพลี” เป็นเจ้าของ
ฟาร์มปลากัด “เบตต้าฟาร์ม” แห่งจังหวัดนครปฐม ที่เริ่มต้นจากความไม่รู้มาเป็นเจ้าของฟาร์มปลากัดส่งออก 
และจากที่เลี้ยงปลากัดเพียงไม่ก่ีคู่ไม่ก่ีบ่อมาเป็น 500 บ่อ และเลี้ยงจ้านวน 1 แสนขวด และจากที่เริ่มต้นเพียงคน
เดียวก็ได้สามีมาช่วย ลูกหลานมาช่วย และพ่อแม่ที่เดิมมีอาชีพท้าไร่ท้านา รวมทั้งน้องชายอีก  1 คน (จากพ่ีน้อง 
3 คน) ก็หันมาท้าอาชีพเลี้ยงปลากัดเพียงอย่างเดียว 

“การเลี้ยงปลากัดเป็นอาชีพคิดว่ามีความม่ันคง เรายืนอยู่ได้ในวันนี้ ก็เพราะปลากัดเลี้ยงเรา...ไม่ใช่ว่า
เราเลี้ยงปลากัดเหมือนที่เราเริ่มต้นใหม่ๆ”  

คุณก้อยนับว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อายุอานามยังไม่มากเมื่อเทียบกับคนอ่ืนๆ มีเส้นทางอาชีพเลี้ยง 

ปลากัด ตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีปี 2542  เศรษฐกิจยังคงอยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่อง เพราะพิษภัยจาก

เศรษฐกิจฟองสบู่แตกในปี 2540 ท้าให้ชีวิตเคว้งคว้างจบออกมาไม่รู้จะไปท้าอะไรดี ก็เลยกลับไปตั้งหลักที่บ้าน

เกิดจังหวัดนครปฐม ในช่วงเวลานั้นได้เห็นว่ามีเพ่ือนบ้าน 2-3 ครอบครัวที่เลี้ยงปลากัดอยู่ สังเกตว่าปลากัดที่เขา

เลี้ยงมีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน ท้าให้คิดว่าดีนะไม่ต้องไปเร่ขายมีคนมาซื้อถึงที่เลย ก็เกิดความสนใจจึงไปหาข้อมูล

จากอินเตอร์เน็ต จากต้าราต่างๆ รวมทั้งวารสารของกรมประมง พบว่าปลากัดไม่ได้มีแค่ปลากัดหม้อ ปลากัดจีน 

ฯลฯ แต่มีสายพันธุ์ที่หลากหลายมาก และมีคุณสมบัติพิเศษคือเลี้ยงง่ายตายยาก ทนทุกสภาวะอากาศ ใช้พ้ืนที่
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เลี้ยงไม่มาก เงินลงทุนก็ไม่สูง แถมมีข้อมูลของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ

ไทยมีการเลี้ยงปลากัดส่งออกไปขายต่างประเทศเป็นอันดับต้นๆของโลก ก็เลยคิดว่าน่าจะลองมาเลี้ยงดูบ้าง 

“เริ่มต้นเลยคนเขาก็หาว่าเราบ้า เป็นผู้หญิงด้วย ท าไมมา
เลี้ยงปลากัด อาชีพอ่ืนทั้งเยอะ พ่อแม่เราก็หวังว่าส่งเสียให้ลูกเรียนจน
จบปริญญาตรีก็เพ่ือท างานดีๆมีเงินเดือนสูงๆ ไม่ต้องมาล าบากท าไร่
ท านาเหมือนพ่อแม่ ...ถ้าจะมาเลี้ยงปลากัดไม่เห็นจะต้องเรียนจบ
ปริญญาตรี มันเป็นค าพูดที่อยู่ในใจของเรา แต่เราก็มั่นใจข้อมูลที่
ได้รับว่าเลี้ยงปลากัดมันน่าจะท าเป็นอาชีพได้” 

“แต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงปีแรกๆ ล้มลุกคลุกคลาน ลองผิด
ลองถูก เพราะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามมา
ก่อน ต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าที่จะเพาะพันธุ์ได้เอง ไปถามคนที่เขาเลี้ยง
เขาก็ไม่ค่อยบอกกัน เรียกว่าทุกอย่างต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง   เราเริ่ม
จากปลากัด 5 คู่ 10 คู่ ค่อยๆ คล า ค่อยๆ ท า พอเริ่มเพาะพันธุ์ได้เอง
ก็ท าให้มีก าลังใจที่จะเดินหน้าต่อ เพราะว่ามีพันธุ์ปลากัดใหม่ๆ สวยๆ
เกิดข้ึน มันรู้สึกเป็นความท้ายทายว่าเราท าได้”  

“สรุปว่า  ณ ตอนนี้  เราคว้ารางวัลในการประกวดปลากัดสวยงามมา 50 รางวัล เป็นรางวัลชนะเลิศ 27 
รางวัล และรางวัลที่ 2-3 อีก 23 รางวัล และผลจากการได้รับรางวัลต่างๆท าให้เริ่มมีชื่อเสียง ปลากัดที่ผลิตออก
จากฟาร์มได้รับการยอมรับมากยิ่งข้ึนเรื่อยๆ” 

 
การใช้ ICT  ในการท าธุรกิจคือ  ใช้การถ่ายรูปปลากัดขึ้นเว็บไซต์ รวมทั้งส่งรูปปลากัดเข้าประมูลผ่าน

เว็บไซต์  เราต้องใช้การถ่ายภาพมาก การแต่งภาพเล็กน้อย การส่งภาพ ฯลฯ เช่น ในปี 2556 ได้ส่งปลากัดไป
ประกวดที่ประเทศออสเตรเลีย ปรากฏว่าไม่ผิดหวัง เพราะปลากัดจีนที่เราส่งไปประกวด สามารถคว้ารางวัลแก
รนด์แชมป์เปี้ยนชิฟ ชนะเลิศอันดับ 1 สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก 

สิ่งที่คุณก้อยได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการเข้าอบรม  เข้าเรียนรู้ใน E- class จาก โครงการการ Digital SME 

หรือโครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่   ที่เป็นโครงการร่วมหลายฝ่าย

โดยเฉพาะจากอินเทล สภาอุตสาหกรรม และศูนย์วิจัย CCDKM หรือที่ เรียกสั้นๆว่า โครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการศักยภาพสูงด้วย ICT คือ  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบตลาดออนไลน์ให้เป็นระบบมาก

ยิ่งขึ้น  การพัฒนาต่อยอดสู่การเป้นตลาดค้าส่ง  หรือธุรกิจค้าส่ง  และการใช้เครื่องมือ ICT ให้เป็นเครื่องมือ

ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาธุรกิจปลาสวยงามมากยิ่งขึ้น  และเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น” 
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“หลักๆ  ที่พวกเราสามารถน าไปใช้ได้เลยคือ  เราจะเน้นการท าตลาดให้ขยายเติบโตมากขึ้น วิธีการก็
คือจะสร้างเครือข่ายเพ่ือนๆเกษตรกรด้วยกัน ส่งเสริมให้เขาเลี้ยงปลากัดที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาด และเราจะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการท าตลาด เช่น รับซื้อปลากัดเพ่ือส่งออกให้กับคู่ค้าของเรา เป็น
ต้น  ดังนั้น  การใช้ ICT เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่าย  และเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ 
การตลาด จะเป็นสิ่งที่เราจะน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาธุรกิจ  และกลุ่มธุรกิจ  กลุ่มเครือข่ายของพวกเรามากยิ่งข้ึน” 
 

ช่องทางการติดต่อ  ฟาร์มสิรินุช 

    หมู่ที่ 7 ต้าบลโพรงมะเดื่อ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

    โทรศัพท์ 086 176 1228 
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แม่สายหยุด พูลสวัสดิ์  เป็นคนอ้าเภอบางพลี สมุทรปราการโดยก้าเนิด เดิมเรียนจบ ป.4  มีอาชีพ

รับจ้างเย็บชุดชั้นในที่โรงงานแถวบางพลี สมุทรปราการ เพราะแม่สายหยุดชอบตัดเย็บเสื้อผ้า ไปเรียนกับกลุ่ม

อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้ามา ประกอบกับความชอบเลยท้าให้แม่สายหยุดมีทักษะการเย็บเสื้อผ้าที่ดีมาก แม่สายหยุด

เป็นพนักงานเย็บในโรงงานตั้งแต่สาว แต่มาภายหลังถูกออกเพราะอายุมากและสายตาไม่ดี    

ปัจจุบันแม่สายหยุดเป็นผู้น้ากลุ่มอาชีพสตรี  โดยรวมตัวกัน

ก่อตั้งศูนย์เกษตรบางปูพัฒนาธุรกิจชุมชน  โดยมีที่ตั้งอยู่ในซอย

เทศบาลบางปู 123 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 12 

สิงหาคม 2540 หลังจากนั้นได้จัดตั้งโรงงานในวันที่ 1 มกราคม 2550 

สมาชิกกลุ่มเป็น 108 คนในชุมชนบางปู  เพ่ือสนับสนุนและให้โอกาส

ในการท้างานส้าหรับคนในชุมชน เพราะส่วนใหญ่ของคนในชุมชนนี้

เป็นชาวประมง และในปัจจุบันปลานั้นหายากขึ้น คนในชุมชนจึงหา

งานอ่ืนๆ ท้า เช่น เป็นคนงาน รับจ้างทั่วไป 

สินค้าหลักของกลุ่ม : พรมเช็ดเท้า เสื่ออเนกประสงค์ขายใน
ประเทศไทยทั้งปลีกและส่ง (ห้างสรรพสินค้าโลตัส) และส่งออกไปยัง
ประเทศอ่ืนๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน และอินเดีย (แต่พวกเขาขาย

ผ่านพ่อค้าคนกลาง) รวมทั้งผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ : กระเป๋า เตียงปิคนิคและน้้ายาล้างจาน 
แม่สายหยุดและทีมงาน  สมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีได้รับการเชิญให้เข้ามารับการอบรมเกี่ยวกับการ

ใช้ ICT เพ่ือการพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมอาชีพ โดยศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่ตั้งอยู่ในโรงเรียน ในชุมชน    
เริ่มที่การใช้ให้เป็น จากนั้นก็เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การท้านามบัตร การค้นหาสถานที่
ซื้อวัสดุ การค้าหาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การปรับปรุงแบบเพ่ือการพัฒนาเข้ากับธุรกิจของตนเองและ
คนในกลุ่ม จากนั้นก็ขยับมาเป็นการเขียน blog 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครจากศูนย์การเรียนรุ้ ICT ชุมชนคอย
ช่วยเหลือ ฯลฯ จากนั้นเป็นต้นมากลุ่มอาชีพของแม่
สายหยุดก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้ งจาก
ระดับท้องถิ่นและระดับกระทรวงฯ เช่น จาก
กระทรวง ICT ฯลฯ เช่นได้รับจักรเย็บผ้า 5 หลังจาก
องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นต้น  
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สิ่งที่แม่สายหยุดและทีมงานได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากการเข้าฝึกอบรม เข้าเรียนรู้ใน E-Class จากโครงการ 
Digital SME หรือโครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่เป็นโครงการร่วม
หลายฝ่ายโดยเฉพาะจากอินเทล สภาอุตสาหกรรม และศูนย์วิจัย CCDKM หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการศักยภาพสูงด้วย ICT คือ   

ความมั่นใจในการเดินต่อในการท้าธุรกิจ
ของชุมชน เพ่ือชุมชน และโดยชุมชน เพราะตลอด
เส้นทางการบุกเบิกด้ านอาชีพของชุมชนมา  
แม่สายหยุดได้รับความช่วยเหลือมาตลอด “ภาครัฐ
ไม่เคยทอดทิ้งพวกเรา  แต่พวกเราก็ต้องมีความ
ขยัน ตั้งใจ ซื่อสัตย์  และท างานอย่างต่อเนื่อง”   

 

  

   

 

 
 “พวกเราเกิดการเรียนรู้ว่า แม้ว่า  เราจะท าธุรกิจชุมชนมาเกือบ 10 ปี แต่เราก็ยงขาดความตระหนัก  

และทักษะในบางจุด  โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับการน าเอา ICT เข้าไปใช้อย่างจริงจัง” 
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เรื่องการใช้ ICT เพ่ือการท้าธุรกิจออนไลน์ เทคนิค องค์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  การ
โฆษณา การออกแบบ การส่งเสริมการขาย ฯลฯ โดยเฉพาะที่ส้าคัญคือ การเขียนแผนธุรกิจที่พวกเราเองก็ได้รับ
การอบรมมาตลอดว่า เราต้องวางแผน แต่การอบรมในครั้งนี้ เน้นให้เราเรียนรู้ วางแผน และเขียนแผนธุรกิจของ
พวกเราเองโดยครอบคลุมทั้งธุรกิจทั่วไปและธุรกิจออนไลน์ ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นส้าคัญที่เราได้เรียนรู้จากการ
อบรมในครั้งนี้ 

อีกส่วนส้าคัญคือ การเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการต่อยอดธุรกิจของกุล่มเราสู่การเป็นคู่ค้ากับสภา
อุตสาหกรรม คือขายส่ง โดยที่สภาอุตสาหกรรมเองก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ อีกมากมาย ท้าให้พวกเรา  
เริ่มคิดท่ีจะจริงจังในการที่จะพัฒนาธุรกิจชุมชนของพวกเราต่อ 

 
 

 
 

ช่องทางการติดต่อ  นางสายหยุด พูลสวัสดิ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางปูร่วมพัฒนา 

    163 หมู่ 4 ต้าบลบางปู อ้าเภอเมืองเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

    089 053 7545 
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คุณกัลยา ขาวโสม  เป็นคนอ. ลี้  จ.ล้าพูนโดยก้าเนิด   เรียนจบ ปวช. ด้านการตลาดแล้วกลับมาอยู่

บ้าน ท้าสวน  ท้าการเกษตร  และงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน   ท้าธุรกิจเล็กๆ แต่ในระยะแรกไม่ประสบความส้าเร็จ

มากนัก  

ปัจจุบัน  คุณกัลยาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบดยี่ห้อ “ดอยป่าแป๋” ในแบรนด์กาแฟคั่วบดนี้ มี

ผลิตภัณฑ์กาแฟผสมของล้าใย มอคค่าล้าพูน โกโก้ผสมล้าใย ล้าใยผงชงดื่ม และเครื่องดื่มอ่ืนๆ อีกมากมาย และ

ยังเป็นวิทยากรสอนด้านอาชีพสตรี คุณกัลยาเป็นผู้ผลิตกาแฟหนึ่งเดียวของล้าพูน และเป็นผู้จัดการ OTOP 2 

สาขา (สาขาลี้กับสาขาป่าไผ่) ซึ่งคุณกัลยากล่าวว่า “บ้านเรามีของดีคือ กาแฟออร์แกนิกที่ปลูกโดยชาวปกากญ

อบนดอยป่าแป๋ เขตอ าเภอบ้านโฮ่ง ซึ่งน้อยคนนักจะรู้ว่าลี้ล าพูนเรามีผลผลิตกาแฟด้วย นอกจากนี้ยังมีผ้า

ทอยกดอกที่ส่งไปขายท่ีล าพูน ผ้าฝ้ายทอแบบกระเหรี่ยง และผ้าทอประยุกต์ที่ใช้เป็นหมอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน 

ฯลฯ ผ้าทอยกดอกแบบโบราณ กับผ้ากระเหรี่ยงจะเป็นที่ยอมรับมาก”  

ในฐานะแกนน้าของศูนย์การเรียนรู้ ICT 

ชุมชนทั้งในเขตอ.ลี้  จ. ล้าพูน  และในเขต

ภาคเหนือตอนบนมากว่า 7  ปี   คุณกัลยาได้

พัฒนาตนเองจากคนที่ท้าสวนล้าไย  ปักผ้า  เย็บ

ผ้า  ทอผ้า ฯลฯ   มาสู่การใช้ ICT ช่วยงาน

ชุมชนได้อย่างครบวงจรโดยการท้างานบนฐาน

ของทีมและเครือข่าย  ทั้ง เครือข่าย ICT ชุมชน  

และเครือข่ายองค์กรทุกระดับ  โดยเฉพาะ

องค์กรในท้องถิ่น 

ประสบการณ์เดิม  เกี่ยวกับการใช้ ICT  

เพ่ือการพัฒนาอาชีพ  พัฒนางานหัตถกรรมที่

ผ่านมา  คือจะเน้นที่การใช้ ICT  เพ่ือการพัฒนา

ระบบการผลิต  โดยเฉพาะเรื่องการออกแบบ    

“เราก็เข้าไปค้นดูลวดลายผ้าทอ หรือการใช้สี 

เพ่ือน ามาปรับปรุงของเราให้ดีขึ้น”  “เราใช้

ค้นหาแหล่ งวัตถุดิบ   แหล่ งผลิตวัตถุดิบที่

เกี่ยวข้อง”  “เราใช้ค้นหาความรู้ใหม่ๆ  วิธีการ
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ผลิตใหม่ๆ  หลายครั้งเราได้ความรู้ใหม่ๆ จากการใช้ ICT  ในการ

ค้นหา  เรียนรู้  แลกเปลี่ยนระหว่างกัน”   “เราใช้ ICT  เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์สินค้า หาลูกค้าใหม่ๆ บ้าง”  “เรารู้ว่าผ้าทอลี้ของเรามี

คุณภาพดี แต่พอทอออกมาเป็นร้อยผืนปรากฏว่าขายไม่ได้เลย” เมื่อ

ได้รับค้าแนะน้าในด้านการใช้ประโยชน์จาก ICT เพ่ือแสวงหาไอเดียใน

การพัฒนาสินค้าชุมชน ในที่สุดสามารถพัฒนารูปลักษณ์จนทัดเทียม

สินค้าระดับประเทศ กัลยามีความตั้งใจที่จะท้าให้ผ้าทอจากบ้านเกิด

เป็นที่รู้จักเหมือนกับที่ทุกคนรู้จักผ้าทอล้าพูน “ดิฉันฝันอยากจะสร้าง

แบรนด์อ าเภอลี้ให้ได้” แบรนด์ชองเราต้องเชื่อมโยงไปกับชุมชนด้วย ในโลกยุคใหม่ที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเท่าเทียม อ้าเภอเล็กๆ ห่างไกลเช่นอ้าเภอลี้ ก็มิได้ด้ารงอยู่อย่างล้าสมัยเหมือนเช่นอดีต 

หากแต่สามารถพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของชุมชนให้เกิดขึ้นได้ จากการท้างานจริงจัง มีความหวัง ความฝันและ

ความรักในถิ่นเกิด และที่ส้าคัญไม่อาจละเลยก็คือการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภาครัฐที่เชื่อมั่นใน

ศักยภาพของประชาชน ซึ่งการขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องใช้ความรู้และความสามารถในการคิดค้น 

บางครั้งจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากการค้นคว้าในอินเทอร์เน็ต  

สิ่งที่คุณกัลยาได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากการเข้าอบรม  เข้าเรียนรู้ใน E- class จาก โครงการการ Digital 

SME หรือโครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่   ที่เป็นโครงการร่วมหลายฝ่าย

โดยเฉพาะจากอินเทล  สภาอุตสาหกรรม  และศูนย์วิจัย CCDKM หรือที่เรียกสั้นๆว่า   โครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการศักยภาพสูงด้วย ICTคือ  ได้ฉุกคิด  เพ่ิมความตระหนักเกี่ยวกับใช้ ICT ในการพัฒนาธุรกิจของ

ตนเอง  ที่เดิมก็พยายามท้าอยู่  แต่เป็นการท้าแบบลองผิดลองถูก  สังเกต  เรียนรู้  ตามสถานการณ์หรือ

เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น    พอได้เรียนโครงการฯ นี้  ท้าให้มองการท้าธุรกิจอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น   

โดยเฉพาะเรื่องการวางแผน  การเขียนโครงการ การท้าแผนธุรกิจ ระบบงานบัญชี  การคิดราคาผลิตภัณฑ์   การ

ออกแบบ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  ความรู้ดังกล่าวได้น้าไปใช้ในการวางแผนการตลาด   การสร้าง

เครือข่าย   การต่อยอดแนวการคิดเชิงธุรกิจใหม่ๆ และแนวทางการพัฒนาธุรกิจของเราต่อไป   และที่ส้าคัญคือ  

การเพ่ิมโอกาสในการเปิดช่องทางการค้าขายออนไลน์  ทั้งที่เป็นการค้าขายออนไลน์ที่ที่เป็นแบบรายย่อย แต่

พวกเราก็ต้องมานั่งคิดและวางแผนกันต่อว่า  เราจะใช้ช่องทางออนไลน์ไหนที่เหมาะกับเรามากที่สุด  (e- 

commerce platform)  “เพราะเราได้รับการอบรมจากหลายหน่วยงาน  เยอะไปหมด”   และการค้าขา

ออนไลน์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดสู่ระบบค้าส่งร่วมกับสภาอุตสาหกรรม   เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่ องทางในการ

กระจายสินค้าของชุมชนเพ่ิมขึ้น   แต่อย่างไรก็ตามการก้าวสู่ระบบค้าส่ง  เป็นเรื่องที่ต้องน้าเข้าไปคิดและ
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วางแผนร่วมกันระหว่างกลุ่ม  และเครือข่ายในพ้ืนที่ที่ท้างานร่วมกันก่อน   จึงเป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนากันต่อไป  

แต่ในส่วนของการค้าขายออนไลน์นั้น  สามารถน้าไปปรับใช้และพัฒนาต่อ  รวมทั้งการการเอาไปบอกต่อ  อบรม

ต่อให้กับกลุ่มสมาชิกทั้งในระดับอ้าเภอ  ระดับจังหวัด  และระดับภาคต่อไป   

“หลักๆ  ที่พวกเราสามารถน าไปใช้ได้เลยคือ  การท าแผนธุรกิจ  การมองภาพธุรกิจให้รอบคอบ

มากขึ้น”   “ เราทุกคน  และสมาชิกกลุ่มตระหนักและเห็นชัดว่า  รัฐบาลสนับสนุนการใช้ ICT  เพื่อการ

อาชีพอย่างจริงจัง  ท าให้พวกเราบอกกันว่า  พวกเราต้องรีบพัฒนาตัวเอง  พัฒนาสินค้า  พัฒนากลุ่ม  

พัฒนาเครือข่าย  เพื่อการเตรียมพร้อมกับโอกาสที่ก าลังจะมาถึงอีกเยอะ....” 

 

ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์ OTOP ลี้ OTOP สวัสดีเมืองลี้ กลุ่มผู้ผลิตกาแฟดอยป่าแป๋และเครื่องดื่ม 

    สมุนไพร 

   ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเมืองลี้  ล้าพูน 

หมายเลขโทรศัพท์ 0898503700  

Facebook : สวัสดีเมืองลี้ และOTOPลี้ 

Line : Kanlayapapae 
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คุณฟองนวล  เจริญศิริวรกุล ที่อยู่ 514/1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ภูมิล้าเนาอยู่ใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อาชีพหลักมาจากการเย็บผ้าเหลือง หรือผ้าที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทุก

ประเภท โดยรับเย็บและเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีร่วมกับศูนย์หัตกรรมเมตตานารี มูลนิธิศึกษาพัฒนา

ชนบท โดยมีพระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ 

เป็นองค์ประธานผู้ก่อตั้ง หลังจากนั้นก็ได้มีการรวมตัว

ขึ้นในกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านสันโป่ง อ. แม่ริม แล้วไป

รับงานผ้าหัตถกรรมของศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี 

สมัยก่อนก็เย็บผ้ากันตามประสาคนชนบท เพราะส่วน

ใหญ่แล้ว สตรีเกือบทุกคน ทุกครัวเรือน ก็จะได้รับการ

ฝึกฝนจากบรรพบุรุษเกี่ยวกับทักษะการเย็บปักถักร้อย

เพ่ือท้าหรือผลิตเครื่องนุ่งห่มของตนเอง ของครอบครัว 

ฯลฯ ใครที่มีทักษะ ความช้านาญมากๆ ก็จะได้รับการ

ยกย่องให้เป็นผู้รู้ เป็นแม่ครู ที่จะมีคนมาขอเรียนรู้ ฝาก

ตัวเป็นศิษย์ ฯลฯ  ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้น ทาง

มูลนิธิก็มีการอบรมให้เพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้

พาองค์กรต่างๆ เข้าไปอบรมเพ่ิมเติม ออกแบบ รวมทั้ง

งานหัตถกรรมต่างๆ เพ่ิมเติม จากนั้นเป็นต้นมาก็เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานระหว่างกลุ่มสมาชิก

ทั้งในเครือข่ายของตนเอง  และเครือข่ายภายนอก

เรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน กลุ่มตัดเย็บและงานหัตถกรรม

ของพวกเราก็พัฒนามาเรื่อยจนกลายเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง มีจ้านวนสตรี และเด็กหญิงเข้ามาร่วมท้ากิจกรรม ทั้ง

ผลิต ทั้งสอน ทั้งเรียนรู้ ทั้งร่วมหาวัตถุดิบ ทั้งท้าการตลาด ทั้งการสร้างเครือข่าย ฯลฯ กลุ่มสามารถผลิตผ้าและ

งานหัตถกรรมทั้งเพ่ือการบริโภคเอง ใช้เองในครัวเรือน ในชุมชน และในหมู่บ้าน อีกทั้งขยายการผลิตออกเป็น

ระดับมืออาชีพโดยพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ในระดับคุณภาพของอ้าเภอแม่ริม    

“กลุ่มของเราได้เข้าร่วมกับกลุ่มOTOP อ.แม่ริม และได้รับการพัฒนาคุณภาพและการสร้างสรรค์ใน

ระดับคุณภาพโดยหน่วยงานพัฒนาชุมชน อ.แม่ริม โดยได้มีการพัฒนาสินค้าให้มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น  บน

ฐานของภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราเอง จนปัจจุบันนี้สินค้าทางกลุ่มถือว่าเป็นสินค้างานหัตถกรรมระดับ 5 ด าว” 
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กลุ่มของเราได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางภาครัฐจากหลายภาคส่วนมาก หนึ่งในภาครัฐที่ส่งผลส้าคัญต่อ

การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเรา สอนให้เรารู้จักการใช้สื่อ ICT คือ กระทรวง ICT ที่ได้มาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT 

ชุมชนที่สถาบันพัฒนาเยาวสตรี เริ่มจากการที่ต้องการให้เยาวสตรีได้มีโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับ ICT ได้เห็น

โลกที่กว้างขึ้น ได้มีโอกาสในการเข้าถึงโอกาสที่มาก

ยิ่งขึ้น ฯลฯ   

การเข้าถึง ICT ของกลุ่มเรา... กลุ่มเยาวส

ตรี ได้รับการฝึกให้เป็นผู้น้าเกี่ยวกับการใช้ ICT เพ่ือ

การพัฒนา  โดยเป็นการฝึกให้พ่ีไปสอนน้อง ลูกไป

สอนพ่อแม่ ลูกหลานกลับไปสอนชุมชน เมื่อกลับไป

ที่บ้านเกิด ที่อยู่ห่างไกล  อยู่บนเขาบนดอย ฯลฯ 

จากจุดเริ่มต้นที่ เน้นการเข้าถึง การเริ่มเรียนรู้

เกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ ICT 

พวกเราก็ได้รับการพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับการเริ่มใช้ 

ICT  เพ่ือการหารายได้  เพ่ือการเอาไปหนุนเสริมเรื่องการฝึกอาชีพ การสร้างช่องทางการตลาด การออกแบบ 

การสร้างสรรค์งาน และการเรียนรู้จากคนกลุ่มอ่ืนๆ ที่ผลิตสินค้าคล้ายคลึงกัน ฯลฯ จากนั้นก็มีการเริ่มสนับสนุน

ช่วยเหลือให้กลุ่มของเราเริ่มค้าขายสินค้าออนไลน์ ทางศูนย์ฯ น้าสินค้าเราไปแสดง และจ้าหน่ายในงาน

นิทรรศการที่ทางกระทรวง ICT ได้จัดขึ้น การค้าขายปัจจุบันทางกลุ่มเรามีการขายสินค้าผ่านทางLine ซึ่งถือว่า

เป็นเรื่องที่ดีมาก ที่เราได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแต่การพัฒนาจะต้องไม่หยุดอยู่แค่นี้ เราอยากสร้างโลโก้ และบรรจุ

ภัณฑ์ของเราให้พัฒนามากกว่านี้ อยากจะขอสนับสนุนองค์ความรู้เหล่านี้ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน  

สิ่งที่ป้าและสมาชิก ตลอดจนเครือข่ายกลุ่มได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากการเข้าอบรม เข้าเรียนรู้ใน  E- class 

จาก โครงการการ Digital SME หรือโครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่

เป็นโครงการร่วมหลายฝ่ายโดยเฉพาะจากอินเทล สภาอุตสาหกรรม และศูนย์วิจัย CCDKM หรือที่เรียกสั้นๆว่า   

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการศักยภาพสูงด้วย ICT คือ “ความม่ันใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับการค้าขายผ่านระบบ

ตลาดออนไลน์  และการใช้เครื่องมือ ICT ให้เป็นเครื่องมือทั้งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาธุรกิจและ

เครือข่ายของเรามากยิ่งขึ้น และเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น” 
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“หลักๆ  ที่พวกเราสามารถน าไปใช้ได้เลย
คือ  ความมั่นใจที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้น  ที่จะก้าวเดินต่อ  
พัฒนาต่อยอดยิ่งๆ  ขึ้นไป   เพราะตลอดกว่า  20 ปี  
ที่เราพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  เราเห็นว่า  เราท าได้ 
ดังนั้น  เรื่องการเป็นผู้ประกอบการภายใต้ Digital 
SME  พวกเราก็เชื่อมั่นว่า  เราสามารถท าได้แน่นอน” 
 

 

 

 

 

ช่องทางการติดต่อ  ฟองนวล  เจริญศิริวรกุล 

ศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท หรือศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 

สถาบันพัฒนาเยาวสตรี  

โทรศัพท์  085 039 2358  

ID Lind : 0850392358 
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ภาคผนวก 
  



 

 

63 
 

ตัวอย่างหน้าแผนธุรกิจ 850 คน (สามารถเข้าดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่ https://goo.gl/MA2oI0) 

ช่ือ: ดวงกมล                                                        สกุล:  อินทรทศัน์ 
(ตามท่ีตอ้งการใหป้รากฎในเกียรติบตัร) 

ช่ือธุรกิจ/กิจการ (ถา้มี): Healthy snack 

แบบฟอร์มแผนธุรกจิ 

1 ช่ือของธุรกิจ: Healthy snack 

2 ช่ือทางการคา้ (ถา้แตกต่าง): Healthy snack 

3 อธิบายเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของคุณ ระบุจุดเด่น เอกลกัษณ์ ราคา แบรนด์ 

เนน้อาหารสุขภาพ  สะอาด  ปลอดภยั  ไม่เพิ่มนน. 

 

 

 

4 อธิบายเก่ียวกบัรูปแบบการขาย การประชาสัมพนัธ์ โปรโมชัน่ การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

จุดขายคือสะอาด  ปลอดภยั 

 

 

 

 

5 รายละเอียดของเจา้ของธุรกิจ (มีจุดแขง็ จุดอ่อนอยา่งไร) 

ปลูกเอง ท าเองhomemade 



 

 

64 
 

Made to order 

 

 

6 ความรู้และท่ีปรึกษาท่ีตอ้งการเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหธุ้รกิจ 

ช่องทางการตลาด 

 

 

ลูกค้า (สรุปข้อมูลส่วนนีจ้ากการวจัิยลูกค้า) 

7 ใครคือลูกคา้เป้าหมายของคุณ? (เพศ อาย ุรายได ้ความสนใจ ลกัษณะเฉพาะต่างๆ) 

กลุ่มคนท างานoffice 

 

 

8 ลูกคา้เป้าหมายของคุณอยูท่ี่ไหน? จะเขา้ถึงไดอ้ยา่งไร? 

ตามสนง.ต่างๆ 

การบอกต่อ 

 

 

9 ลูกคา้มีความจ าเป็นและความตอ้งการอยา่งไร ท าไมจึงตอ้งซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการของคุณ?  

ตอ้งการลดนน. สุขภาพ  ราคาไม่แพง 
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10 ปัจจุบนัลูกคา้ซ้ือสินคา้หรือบริการน้ีจากท่ีไหน? 

ทัว่ไป  แต่ไม่รับประกนัเร่ืองความปลอดภยั  และความสะอาด 

11 ลูกคา้จะซ้ือเม่ือไหร่และซ้ือบ่อยแค่ไหน? 

ซ้ือไดทุ้กวนั  หรือ 2-3  วนัต่อสัปดาห์ก็ได ้

12 ลูกคา้จะยอมจ่ายเท่าไหร่? 

30 เฉล่ียต่อกล่อง 

คู่แข่ง 

13 ใครคือคู่แข่งหลกัของคุณ 

ตลาดนดัทัว่ไป  ท่ีปริมาณเยอะกวา่ 

 

14 อะไรคือขอ้ไดเ้ปรียบหลกัของคุณ (ท าไมลูกคา้จึงจะซ้ือจากคุณแทนท่ีจะซ้ือจากคู่แข่ง) 

Home made 

และผลิตผะกปลอดสารเอง 

 

เงินทุน 

15 คุณตอ้งการใชเ้งินลงทุนเท่าไรในการเร่ิมตน้ธุรกิจ?  

(หรือหากมีธุรกิจอยูแ่ลว้ ทุกวนัน้ีตน้ทุนในการท าธุรกิจของคุณเป็นเท่าไหร่)  
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1000++ 

16 แหล่งเงินทุนของคุณ(จะ)มาจากไหน? หากเป็นเงินกู ้ดอกเบ้ียเท่าใด 

เงินในครอบครัว 

17 คุณ(จะ)ขายผลิตภณัฑห์รือบริการของคุณในราคาเท่าใด? 

30 

18 คุณคาดวา่จะมียอดขายก่ีบาทใน 3 ปีจากน้ี? 

ประมาณเดือนละ 10000 

ปีถดัไปน่าจะเพิ่มอีกเป็น 20000  เพราะฐานลูกคา้จะเพิ่มข้ึนเรือยๆ พร้อมการบอกต่อ 

19 คุณคาดวา่จะไดก้ าไรหรือขาดทุนร้อยละเท่าใดใน 3 ปีจากน้ี? 

ก ำไร 1ใน 3 

20 คุณจะจดัการอยา่งไรกบัผลก าไร (หรือการขาดทุน) ในธุรกิจน้ี 

พยายามรักษาคุณภาพ  และอาจจะขยายเป็นfrenchise ต่อไป 
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ช่ือ: กรรมภิ์รมย ์                                                       สกุล:  ยิม้เสง่ียม 
(ตามท่ีตอ้งการใหป้รากฎในเกียรติบตัร) 

ช่ือธุรกิจ/กิจการ (ถา้มี): ผาักนัเป้ือน 

แบบฟอร์มแผนธุรกจิ 

1 ช่ือของธุรกิจ: ผาักนัเป้ือน 

2 ช่ือทางการคา้ (ถา้แตกต่าง): กรรมภิ์รมย ์จ  าหน่ายผา้กนัเป้ือน 

3 อธิบายเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของคุณ ระบุจุดเด่น เอกลกัษณ์ ราคา แบรนด์ 

สวย สวมใส่สะบาย ทนัสมยั ราคาถูก 

 

 

 

4 อธิบายเก่ียวกบัรูปแบบการขาย การประชาสัมพนัธ์ โปรโมชัน่ การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

ราคาถูก การจดัส่งสินคา้สะดวกรวดเร็ว มีการโปรโมทประชาสัมพนัธ์ ช่องทาง intetnet หลาย

ช่องทาง มีหนา้ร้านเขา้ไปเลือกสินคา้ไดต้ามตอ้งการ 

––– 

 

 

 

5 รายละเอียดของเจา้ของธุรกิจ (มีจุดแขง็ จุดอ่อนอยา่งไร) 

จุดแขง็ คือ ออกแบบและผลิตสินคา้เอง ตามใจลูกคา้ 
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จุดอ่อน คือ สินคา้เราสามารถลอกเรียนแบบได ้

 

 

6 ความรู้และท่ีปรึกษาท่ีตอ้งการเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหธุ้รกิจ 

ตอ้งการท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญในการบริการจดัการ และโปรโมทธุรกิจใหค้นทุกไดรู้้จกัธุรกืจขนาด

ยอ่มของเรา ช่วยส่งเสริมเราโดยไม่มีเง่ือนไข 

 

 

ลูกค้า (สรุปข้อมูลส่วนนีจ้ากการวจัิยลูกค้า) 

7 ใครคือลูกคา้เป้าหมายของคุณ? (เพศ อาย ุรายได ้ความสนใจ ลกัษณะเฉพาะต่างๆ) 

ทุกเพศทุกวยั ทุกอาชีพ 

 

 

8 ลูกคา้เป้าหมายของคุณอยูท่ี่ไหน? จะเขา้ถึงไดอ้ยา่งไร? 

กลุ่มร้านอาหารทุกประเภท 

 

 

9 ลูกคา้มีความจ าเป็นและความตอ้งการอยา่งไร ท าไมจึงตอ้งซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการของคุณ?  

เพื่อส่งเสริมธุรกิจ สร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัธุรกิจ 
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10 ปัจจุบนัลูกคา้ซ้ือสินคา้หรือบริการน้ีจากท่ีไหน? 

ทางหนา้รีาน และส่ือการขายออนไลท์ 

11 ลูกคา้จะซ้ือเม่ือไหร่และซ้ือบ่อยแค่ไหน? 

ตามขนาดธุรกิจ 

12 ลูกคา้จะยอมจ่ายเท่าไหร่? 

ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

คู่แข่ง 

13 ใครคือคู่แข่งหลกัของคุณ 

ร้านขายสินคา้เหมือนกบัเรา 

 

14 อะไรคือขอ้ไดเ้ปรียบหลกัของคุณ (ท าไมลูกคา้จึงจะซ้ือจากคุณแทนท่ีจะซ้ือจากคู่แข่ง) 

ออกแบบและผลิตเอง 

 

เงินทุน 

15 คุณตอ้งการใชเ้งินลงทุนเท่าไรในการเร่ิมตน้ธุรกิจ?  

(หรือหากมีธุรกิจอยูแ่ลว้ ทุกวนัน้ีตน้ทุนในการท าธุรกิจของคุณเป็นเท่าไหร่)  

ตามก าลงัผลิตของธุรกิจเรา 
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16 แหล่งเงินทุนของคุณ(จะ)มาจากไหน? หากเป็นเงินกู ้ดอกเบ้ียเท่าใด 

เป็นเงินกูธ้นาคารของรัฐ ดอกเบ้ียถูก 

17 คุณ(จะ)ขายผลิตภณัฑห์รือบริการของคุณในราคาเท่าใด? 

ราคาท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ 

18 คุณคาดวา่จะมียอดขายก่ีบาทใน 3 ปีจากน้ี? 

5,000,000 บาท ภายใน 3 ปี 

19 คุณคาดวา่จะไดก้ าไรหรือขาดทุนร้อยละเท่าใดใน 3 ปีจากน้ี? 

คำดว่ำจะได้ก ำไรทุกปี ร้อยละ 20 % ต่อปี 

20 คุณจะจดัการอยา่งไรกบัผลก าไร (หรือการขาดทุน) ในธุรกิจน้ี 

ขยายกิจการต่อไแในอนาคต 
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ช่ือ: กิตติโชค                                                        สกุล:  ช่างเพชรผล 
(ตามท่ีตอ้งการใหป้รากฎในเกียรติบตัร) 

ช่ือธุรกิจ/กิจการ (ถา้มี): รองเทา้หนงัแฮนดเมด 

แบบฟอร์มแผนธุรกจิ 

1 ช่ือของธุรกิจ: รองเทา้หนงัแฮนดเมด 

2 ช่ือทางการคา้ (ถา้แตกต่าง): กิตติโชครองเทา้หนงั 

3 อธิบายเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของคุณ ระบุจุดเด่น เอกลกัษณ์ ราคา แบรนด์ 

วสัดุเป็นหนงัววัแท ้เป็นงานแฮนดเมด อยูท่รง สวย ราคาถูก 

 

 

 

4 อธิบายเก่ียวกบัรูปแบบการขาย การประชาสัมพนัธ์ โปรโมชัน่ การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

มีหนา้ร้าน มีเวปไซต มีสินคา้พร้อมจดัส่ง 

 

 

 

 

5 รายละเอียดของเจา้ของธุรกิจ (มีจุดแขง็ จุดอ่อนอยา่งไร) 

จุดแขง็  

1 สามารถผลิตขนาดไซตรองเทา้ทุกเบอรได ้ตามรูปแบบรองเทา้ท่ีเรามี 
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2ลงทุนนอ้ย 

3ใชไ้ดทุ้กเพศ ทุกวยั และหลายกิจกรรม ใชเ้ป็นของช าร่วย ของฝาก 

 

 

6 ความรู้และท่ีปรึกษาท่ีตอ้งการเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหธุ้รกิจ 

1ตอ้งการเพิ่มช่องทางการขายทางการตลาดบนเวปไซต 

2ตอ้งใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมส่งเสริมการขายในธุรกิจของเรา โดยไม่มีร

เง่ือนไข 

 

 

ลูกค้า (สรุปข้อมูลส่วนนีจ้ากการวจัิยลูกค้า) 

7 ใครคือลูกคา้เป้าหมายของคุณ? (เพศ อาย ุรายได ้ความสนใจ ลกัษณะเฉพาะต่างๆ) 

ลูกคา้ ทุกเพศทุกวยั ทุกระดบัทุกสาขาอาชีพ 

 

 

8 ลูกคา้เป้าหมายของคุณอยูท่ี่ไหน? จะเขา้ถึงไดอ้ยา่งไร? 

ผูท่ี้ชอบงานแฮนดเมด เขา้ไปซ้ือตรงไดท่ี้หนา้ร้านและเลือกซ้ือบนเวปไซต 
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9 ลูกคา้มีความจ าเป็นและความตอ้งการอยา่งไร ท าไมจึงตอ้งซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการของคุณ?  

สวย น่ารัก เป็นงานฝีมือ ใชเ้ป็นของฝาก ประกอบกิจกรรมงานต่างๆ และใชส้วมใส่ในการด าเนินชีวติ 

 

10 ปัจจุบนัลูกคา้ซ้ือสินคา้หรือบริการน้ีจากท่ีไหน? 

หนา้ร้าน บนเวปไซต 

11 ลูกคา้จะซ้ือเม่ือไหร่และซ้ือบ่อยแค่ไหน? 

ซ้ือตลอดทั้งปี 

12 ลูกคา้จะยอมจ่ายเท่าไหร่? 

ราคาคู่ละ169-900 บาท 

คู่แข่ง 

13 ใครคือคู่แข่งหลกัของคุณ 

คนท่ีผลิตรองเทา้ 

 

14 อะไรคือขอ้ไดเ้ปรียบหลกัของคุณ (ท าไมลูกคา้จึงจะซ้ือจากคุณแทนท่ีจะซ้ือจากคู่แข่ง) 

ราคาถูก น่ารัก 

 

เงินทุน 

15 คุณตอ้งการใชเ้งินลงทุนเท่าไรในการเร่ิมตน้ธุรกิจ?  
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(หรือหากมีธุรกิจอยูแ่ลว้ ทุกวนัน้ีตน้ทุนในการท าธุรกิจของคุณเป็นเท่าไหร่)  

600บาท 

16 แหล่งเงินทุนของคุณ(จะ)มาจากไหน? หากเป็นเงินกู ้ดอกเบ้ียเท่าใด 

เงินทุนส่วนตวั 

17 คุณ(จะ)ขายผลิตภณัฑห์รือบริการของคุณในราคาเท่าใด? 

169-900บาท 

18 คุณคาดวา่จะมียอดขายก่ีบาทใน 3 ปีจากน้ี? 

1,000,000บาท 

19 คุณคาดวา่จะไดก้ าไรหรือขาดทุนร้อยละเท่าใดใน 3 ปีจากน้ี? 

ไม่ขำดทุน 

20 คุณจะจดัการอยา่งไรกบัผลก าไร (หรือการขาดทุน) ในธุรกิจน้ี 

ก าไรฝากแบงคกินดอกเบ้ียและซ้ือพนัธบตัร 
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ช่ือ: สาวติรี                                                        สกุล:  ผลเจริญพงศ ์
(ตามท่ีตอ้งการใหป้รากฎในเกียรติบตัร) 

ช่ือธุรกิจ/กิจการ (ถา้มี): I CARE 

แบบฟอร์มแผนธุรกจิ 

1 ช่ือของธุรกิจ: I CARE 

2 ช่ือทางการคา้ (ถา้แตกต่าง): I care 

3 อธิบายเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของคุณ ระบุจุดเด่น เอกลกัษณ์ ราคา แบรนด์ 

บริการดูแลผูสู้งอายตุามบา้น 

 

 

 

4 อธิบายเก่ียวกบัรูปแบบการขาย การประชาสัมพนัธ์ โปรโมชัน่ การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

ห่วงใย ใส่ใจอยา่งใกลชิ้ด 

 

 

 

 

5 รายละเอียดของเจา้ของธุรกิจ (มีจุดแขง็ จุดอ่อนอยา่งไร) 

จุดแขง็การบริการ 

จุดอ่อน..ยงัไม่มีความรู้ทางออนไลน์ 
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6 ความรู้และท่ีปรึกษาท่ีตอ้งการเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหธุ้รกิจ 

ทุกเร่ืองตั้งแต่การเขียนโครงการ การวางแผน 

 

 

ลูกค้า (สรุปข้อมูลส่วนนีจ้ากการวจัิยลูกค้า) 

7 ใครคือลูกคา้เป้าหมายของคุณ? (เพศ อาย ุรายได ้ความสนใจ ลกัษณะเฉพาะต่างๆ) 

ผูสู้งอายทุุกเพศทุกวยั 

 

 

8 ลูกคา้เป้าหมายของคุณอยูท่ี่ไหน? จะเขา้ถึงไดอ้ยา่งไร? 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

9 ลูกคา้มีความจ าเป็นและความตอ้งการอยา่งไร ท าไมจึงตอ้งซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการของคุณ?  

การดูแล การช่วยเหลือ 

 

10 ปัจจุบนัลูกคา้ซ้ือสินคา้หรือบริการน้ีจากท่ีไหน? 
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ไม่ทราบค่ะ 

11 ลูกคา้จะซ้ือเม่ือไหร่และซ้ือบ่อยแค่ไหน? 

ยงัไม่ทราบค่ะ 

12 ลูกคา้จะยอมจ่ายเท่าไหร่? 

คิดเป็นชัว่โมงหรือรายวนัค่ะ 

คู่แข่ง 

13 ใครคือคู่แข่งหลกัของคุณ 

สถานพยาบาล 

 

14 อะไรคือขอ้ไดเ้ปรียบหลกัของคุณ (ท าไมลูกคา้จึงจะซ้ือจากคุณแทนท่ีจะซ้ือจากคู่แข่ง) 

การบริการ การเอาใจใส่ 

 

เงินทุน 

15 คุณตอ้งการใชเ้งินลงทุนเท่าไรในการเร่ิมตน้ธุรกิจ?  

(หรือหากมีธุรกิจอยูแ่ลว้ ทุกวนัน้ีตน้ทุนในการท าธุรกิจของคุณเป็นเท่าไหร่)  

ไม่เคยท าธุรกิจเลยไม่ทราบค่ะแต่คิดวา่ไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนเพราะเป็นการขายบรืการค่ะ 

16 แหล่งเงินทุนของคุณ(จะ)มาจากไหน? หากเป็นเงินกู ้ดอกเบ้ียเท่าใด 

ถา้ตอ้งกูเ้งินก็จะไม่ท าค่ะ 
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17 คุณ(จะ)ขายผลิตภณัฑห์รือบริการของคุณในราคาเท่าใด? 

ชม.ละ500-1000บาท 

18 คุณคาดวา่จะมียอดขายก่ีบาทใน 3 ปีจากน้ี? 

มีผูสู้งอายท่ีุเราตอ้งดูแลทุกวนัก็อยูไ่ดแ้ลว้ค่ะ 

19 คุณคาดวา่จะไดก้ าไรหรือขาดทุนร้อยละเท่าใดใน 3 ปีจากน้ี? 

ก ำไรไม่ขำดทุน 

20 คุณจะจดัการอยา่งไรกบัผลก าไร (หรือการขาดทุน) ในธุรกิจน้ี 

ท างานไดเ้งินก็เก็บออม 
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ช่ือ: วรรณพร                                                        สกุล:  เห็นประเสิรฐ 
(ตามท่ีตอ้งการใหป้รากฎในเกียรติบตัร) 

ช่ือธุรกิจ/กิจการ (ถา้มี): EVE 

แบบฟอร์มแผนธุรกจิ 

1 ช่ือของธุรกิจ: EVE 

2 ช่ือทางการคา้ (ถา้แตกต่าง): EVE2 

3 อธิบายเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของคุณ ระบุจุดเด่น เอกลกัษณ์ ราคา แบรนด์ 

เส้ือผา้มือสอง 

 

 

 

4 อธิบายเก่ียวกบัรูปแบบการขาย การประชาสัมพนัธ์ โปรโมชัน่ การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

เส้ือผา้มือสองท่ีสวมใส่แค่คร้ังสองคร้ังหรือซ้ือมาแลว้ใส่ไม่สวยตอ้งการลงขายต่อ 

 

 

 

 

5 รายละเอียดของเจา้ของธุรกิจ (มีจุดแขง็ จุดอ่อนอยา่งไร) 

จุดแขง็ไม่ตอ้งลงทุน 

จุดอ่อนยงัไม่มีประสบการณ์แต่อยากขาย 
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6 ความรู้และท่ีปรึกษาท่ีตอ้งการเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหธุ้รกิจ 

เร่ืองการลงขายสินคา้ออนไลน์มีขั้นตอนอยา่งไรตอ้งลงทุนใชเ้งินหรือไม่ 

 

 

ลูกค้า (สรุปข้อมูลส่วนนีจ้ากการวจัิยลูกค้า) 

7 ใครคือลูกคา้เป้าหมายของคุณ? (เพศ อาย ุรายได ้ความสนใจ ลกัษณะเฉพาะต่างๆ) 

กลุ่มวยัรุ่น วยัท างาน 

 

 

8 ลูกคา้เป้าหมายของคุณอยูท่ี่ไหน? จะเขา้ถึงไดอ้ยา่งไร? 

ลูกคา้ทางออนไลน์ 

 

 

9 ลูกคา้มีความจ าเป็นและความตอ้งการอยา่งไร ท าไมจึงตอ้งซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการของคุณ?  

ราคาถูก 

 

10 ปัจจุบนัลูกคา้ซ้ือสินคา้หรือบริการน้ีจากท่ีไหน? 



 

 

Intel E-Basics Trainees Version 
Copyright © 2015 Intel Corporation. All rights reserved P a g e  | 7  

ตลาดนดั 

11 ลูกคา้จะซ้ือเม่ือไหร่และซ้ือบ่อยแค่ไหน? 

ทุกคร้ังท่ีเห็นสินคา้ 

12 ลูกคา้จะยอมจ่ายเท่าไหร่? 

ราคาสินคา้ไม่เกิน 200 บาท 

คู่แข่ง 

13 ใครคือคู่แข่งหลกัของคุณ 

ตลาดนดั 

 

14 อะไรคือขอ้ไดเ้ปรียบหลกัของคุณ (ท าไมลูกคา้จึงจะซ้ือจากคุณแทนท่ีจะซ้ือจากคู่แข่ง) 

ไม่ตอ้งเดินทาง ดูสินคา้ทางออนไลน์ไดเ้ลย 

 

เงินทุน 

15 คุณตอ้งการใชเ้งินลงทุนเท่าไรในการเร่ิมตน้ธุรกิจ?  

(หรือหากมีธุรกิจอยูแ่ลว้ ทุกวนัน้ีตน้ทุนในการท าธุรกิจของคุณเป็นเท่าไหร่)  

ไม่ตอ้งใช ้

16 แหล่งเงินทุนของคุณ(จะ)มาจากไหน? หากเป็นเงินกู ้ดอกเบ้ียเท่าใด 

ไม่ตอ้งกู ้

17 คุณ(จะ)ขายผลิตภณัฑห์รือบริการของคุณในราคาเท่าใด? 
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50 100 150 200 

18 คุณคาดวา่จะมียอดขายก่ีบาทใน 3 ปีจากน้ี? 

หลกัแสน 

19 คุณคาดวา่จะไดก้ าไรหรือขาดทุนร้อยละเท่าใดใน 3 ปีจากน้ี? 

ก ำไร 

20 คุณจะจดัการอยา่งไรกบัผลก าไร (หรือการขาดทุน) ในธุรกิจน้ี 
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รายช่ือผู้เข้าเรียนออนไลน์ E-Basics 850 คน 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชื่อของธุรกิจ จังหวัด 

1 นางสาว ดวงกมล อินทรทัศน์ Healthy snack กรุงเทพมหานคร 
2 นางสาว กรรม์ภิรมย์ ยิ้มเสงี่ยม ผัากันเปื้อน  กรุงเทพมหานคร 
3 นาย กิตติโชค ช่างเพชรผล รองเท้าหนังแฮนดเมด กรุงเทพมหานคร 
4 นาง สาวิตรี ผลเจริญพงศ์ I CARE กรุงเทพมหานคร 
5 นางสาว วรรณพร เห็นประเสิรฐ EVE กรุงเทพมหานคร 
6 นาง ละออ พิสุทธิพงษ์ ไก่ย่าง กรุงเทพมหานคร 
7 นางสาว เวฬุณี ชุนเจริญ น้้าสุขภาพ กรุงเทพมหานคร 
8 นางสาว อมรรัตน์ สุขประเสิรฐ ผ้าพื้นบ้าน กรุงเทพมหานคร 
9 นางสาว แพรวนภา วิเศษตุ่น ผ้าไทย กรุงเทพมหานคร 
10 คุณ สุจิตรา หน่อแก้ว ปังปัง กรุงเทพมหานคร 
11 นาง วรรณา นิธิธรรมวัตร กล้วยกรอบ กรุงเทพมหานคร 
12 นาง นิสารัตน์ ทองคง ผักปลอดสารพิษ กรุงเทพมหานคร 
13 คุณ ภัทรวดี สิงประสง ข้าวหอมสุรินทร์ กรุงเทพมหานคร 
14 นางสาว วิมลศรี เนียมกุล กิ๊ฟชอป กรุงเทพมหานคร 
15 นาย ไพโรจน์ ผลเจริญพงศ์ ผ้าม่าน กรุงเทพมหานคร 
16 นาง ชรินทร์ทิพย์ ภัทรศุภา พวงกุญแจแฮนด์เมด กรุงเทพมหานคร 
17 นางสาว จันทร์เพ็ญ ธรรมคุณ ขนมไทย กรุงเทพมหานคร 

18 นาย วิวรรธน ์ กันแตง 
ธัญพืชเพ่ือสุขภาพทาน
ได้ทุกเพศทุกวัย 

กรุงเทพมหานคร 

19 นาง จวงจันทร์ จันทพึ่ง รองเท้าแตะแฮนด์เมด กรุงเทพมหานคร 
20 นาง ธัญลักษณ์ นันจวยน ขนมปังปิ้ง กรุงเทพมหานคร 
21 คุณ พนานุฃ ไชยเสน ขนมเปี๊ยะ กรุงเทพมหานคร 
22 นางสาว น้้าฝึ้ง ไหมน้้าค้า สร้อยข้อมือฟรุ้งฟริ้ง กรุงเทพมหานคร 
23 นาย ฃินภัทร ภัทรศุภา ซูชิ กรุงเทพมหานคร 
24 นาง สุรภ ี เทพานวล เปเปอร์มาเช่ กรุงเทพมหานคร 
25 คุณ นันทณัฐ ธรรมพิวัฒน์ เสื้อผ้ามือสองของญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร 
26 นาง เดือนเพ็ญ ทองมี เสื้อผ้ามือสองของญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชื่อของธุรกิจ จังหวัด 

27 นาง ธิดา ยามะสัก คุ้กกี้ข้าวไรท์เบอรี่ กรุงเทพมหานคร 
28 นาง ฉวีวรรณ บุญชู เซรามิค กรุงเทพมหานคร 
29 นางสาว มณีรัตน์ เพ็งแจ่ม หนังปลากรอบ กรุงเทพมหานคร 

30 นาย กล้า ไกรสาลีย์ 
ขายปลาดุกอุยสดพร้อม
ลูกปลาดุก 

กรุงเทพมหานคร 

31 นาง นวรัตน์ ดอกบัว เฟรนไชข้าวขาหมู กรุงเทพมหานคร 
32 นาง พัชรา บุญชัย เสื้อผ้ามือสอง กรุงเทพมหานคร 
33 นาง สุณี ช่างเพชรผล ข้าวเหนียวหน้าหมู กรุงเทพมหานคร 
34 นาย สมนึก ช่างเพชรผล ก๋วยเตี๋ยวเรือสมใจนึก กรุงเทพมหานคร 
35 คุณ อนุรักษ์ ช่างเพชรผล อุปกรณ์กีฬา มือ2 กรุงเทพมหานคร 
36 นางสาว พรชนก ช่างเพชรผล พรชนกชุดชั้นใน กรุงเทพมหานคร 
37 นางสาว ดาว ศิริวงษ์ สินค้าพ้ืนเมือง กรุงเทพมหานคร 
38 นางสาว สุธารักษ์ วงษามหาราช มินิคับเค๊ก บุรีรัมย์ 
39 คุณ ฉันทนา สายจันทร์ ฉันทนาชุดเครื่องนอน กรุงเทพมหานคร 
40 คุณ พัสน์นันท์ ยอดนิล ตุ๊กตาน่ารัก กรุงเทพมหานคร 
41 นาย พชร ยิ้มเสงี่ยม พชรขายรถมือ2 กรุงเทพมหานคร 

42 นาย มิตรชล ถิตตยานุรักษ์ 
มิตรชลรักษาความ
ปลอดภัย 

กรุงเทพมหานคร 

43 นางสาว ภูรยา สีลากลาง ภูรยาหอยทอด บุรีรัมย์ 

44 นางสาว สุมิตรา หนอ่งพงษ์ 
สวนป้าเภา ไม่ดอก ไม้
ประดับ 

กรุงเทพมหานคร 

45 คุณ ศุภสิทธิ์ ขจรชัยฤทธิ์ ศุภสิทธิ์กาแฟสด กรุงเทพมหานคร 
46 นาย สาธิต อินทรทัศน์ Smart farm กรุงเทพมหานคร 
47 นาย อภิวัฒน์ แซ่ลิ้ม อภิวัฒน์แซ่ลิ้มคัพเค้ก กรุงเทพมหานคร 
48 นาย วิรัตน์ พจนรังษี วิรัตน์กระเป๋าหนัง กรุงเทพมหานคร 
49 นาย ศรราม อาจองค NYเครป กรุงเทพมหานคร 
50 นางสาว ชนิสรา ภู่ดี ดีคอนแทคเลนส กรุงเทพมหานคร 
51 นาย ธีระศักดิ์ นิลคง นิลคงกิฟทชอบ กรุงเทพมหานคร 
52 คุณ วิสิทธิ ์ กันทะวรรณ วิสิทธิ์ตกแต่งจักรยาน กรุงเทพมหานคร 
53 คุณ เมตตา นนทรีย์ เมตตาเสื้อผ้าแฟชั่น  กรุงเทพมหานคร 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชื่อของธุรกิจ จังหวัด 

54 นาง จินตนา พูลสุข พูลสุขติวเตอร์ กรุงเทพมหานคร 
55 คุณ ศศิธร พูลสุข Yoi tour กรุงเทพมหานคร 
56 นาย พงษ์ศักดิ์ เถื่อนวิถี Pongsak garden กรุงเทพมหานคร 
57 นาง อรุณี เถื่อนวิถี อรุณีดูแลคนชรา  กรุงเทพมหานคร 
58 นางสาว อัญชลี เถื่อนวิถี อัญชลีรับเลี้ยงเด็ก กรุงเทพมหานคร 
59 นางสาว พรอุมา รูปสว่าง พรอุมาบ้านหนังสือ กรุงเทพมหานคร 
60 นาย องอาจ จ้ารัสรัก องอาจ เสื้อผ้ามือ2 กรุงเทพมหานคร 
61 นาง วัฒนา ยิ้มเสงี่ยม วัฒหมูกะทะ กรุงเทพมหานคร 
62 นาย ชวลิต วิไลนาท ชวลิตน้้าหอม กรุงเทพมหานคร 

63 คุณ สมกิจ 
สุนันทวิวรรณค
รัช 

สมกิจกุ้งกะทะ กรุงเทพมหานคร 

64 นาย บรรณวิชญ์ ศิริโชติ จักสาน บุรีรัมย์ 
65 นาย สินทวี รักน้้าเที่ยง ร้างจัดสาร บุรีรัมย์ 
66 นาย แสนบุญ รักน้้าเที่ยง ร้านจัดสาร บุรีรัมย์ 
67 คุณ ฌัวุฐฒิ มาตา เหล็กดัด บุรีรัมย์ 
68 นาย จรัญ นาคสังข์ จรัญข้าวราดแกงบุฟเฟ่ กรุงเทพมหานคร 
69 นาย นรชน บุญจรัส บุญจรัสซักอบรีด  กรุงเทพมหานคร 
70 คุณ จุติพร นาคสังข์ จุติพรเครื่องเขียน  กรุงเทพมหานคร 
71 นาย ศุภณัฐ อุตรสฤษฎ์กุล ณัฐรองเท้ามือ2  กรุงเทพมหานคร 
72 นาย ปิยะพงษ์ สุวรรณค้า ป๋องน้้าพริกเผา สระบุรี 
73 นาย ณัฐวุฒิ ปัญญายงค์ ณัฐวุฒิเครื่อส้าอางค์ กรุงเทพมหานคร 
74 นาย เสกสรร มียามพัก เสกสรร ผัดไทหอยทอด อุบลราชธานี 
75 นาย ศุภกร บรรจงจิต ศุภกรน้้าแข็งใส อุบลราชธานี 
76 นาง สมคิด สุวรรณหงษ์ ร้านกาแฟ บุรีรัมย์ 
77 นาง แสงจันทร์ รักน้้าเที่ยง ขายเครื่องส้าอาง บุรีรัมย์ 
78 นาง เจริญ สุวรรณหงษ์ บิ๊กอายเลนส์ตาโต บุรีรัมย์ 
79 นางสาว ฉุริฉาย รักน้้าเที่ยง ร้านกาแฟพร้อมเค้ก บุรีรัมย์ 
80 นางสาว พีรยา ขอทูลกลาง ขายกระเป๋า บุรีรัมย์ 
81 นาง มาลี มาตา ขายกล้วยปิ้ง ลูกชิ้นปิ้ง บุรีรัมย์ 
82 นาง ส้าอาง ศิริโชติ น้้าพริก ปลาร้าบอง บุรีรัมย์ 
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83 นาง สมาน ศิริโชติ น้้าพริก ปลาร้าบอง บุรีรัมย์ 
84 นาย สมพาน รักน้้าเที่ยง ขายนาฬิกาข้อมือ บุรีรัมย์ 
85 นาง เสน่ห์ ศิริโชติ ร้านกาแฟ บุรีรัมย์ 
86 นาง ชลิญญา แท่นแก้ว เตี๋ยวตุ๋นรสเด็ด บุรีรัมย์ 
87 นางสาว สุกัญญา ศรีปัญญาเดช จ้าหน่ายเครื่องครัว บุรีรัมย์ 

88 นาย ด้ารง มาตา 
เลื่่่อกกยกลาย กระเป๋า
แปรรูปจากเสือกก 

บุรีรัมย์ 

89 นาย บุญเชิด สุวรรณหงษ์ กาแฟ น้้าปั่นผลไม้ บุรีรัมย์ 
90 นางสาว จันทรา พรมศิริ กาแฟ บุรีรัมย์ 
91 นางสาว ชฎาพร ทองค้า ร้านผลไม้ บุรีรัมย์ 
92 นางสาว จุฬาลักษณ์ แผลติตะ ขายเสื้อผ้า บุรีรัมย์ 
93 นางสาว สุจิตตา นาคแวนาม ไอศกครีม , เมเกอรี่ บุรีรัมย์ 
94 นาง วรรณี ทาซ้าย opoi handmade บุรีรัมย์ 
95 นาย เสนอ ชุมนุมชาติ กลุ่มทอเสื่อกก บุรีรัมย์ 
96 นาย เมธาวี สถิตธสุข ขายกระเป๋า บุรีรัมย์ 

97 นางสาว ชนากานต์ อาจดี 
ร้านกาแฟเครื่องดื่มต่างๆ
และอาหารว่าง 

บุรีรัมย์ 

98 นาย อนิวติต์ เมล่งผิว ขายผัก/ผลไม้ บุรีรัมย์ 
99 นาย มงคล สุวรรณหงษ์ เตามหาเศรษฐี บุรีรัมย์ 
100 นาย พรพิมพ์ พิมพ์ทอง ร้านขายเสื้อผ้า บุรีรัมย์ 
101 นาย ขวัญม้า ทองทิมพันร์ สายัญ ปิ้นมลิป บุรีรัมย์ 
102 นางสาว สาชีนี สุทธฺ่กร ขายเสึอแขนยาว บุรีรัมย์ 
103 นาย สมพร นาแพง ของฝากจากพนมรุ้ง บุรีรัมย์ 
104 นาง ห่วง สุวรรณหงษ์ ตะกร้าซองกาแฟ บุรีรัมย์ 
105 นาง พรธิดา สมพันธ์ เสึอผ้าแฟชั้น บุรีรัมย์ 
106 นาย ปรัชญา บรุตอ้าคา โรงกลึง บุรีรัมย์ 
107 นาย ขวัญฟ้า ทองทับพันธ์ สายัญปั้นลิบ บุรีรัมย์ 
108 นาย ร่วม สุวรรณหงษ์ ขายของก๊ิฟช็อป บุรีรัมย์ 

109 นางสาว ชาลิสา โชรัมย์ 
กาแฟ , น้้าปั่น , ขนมปัง
ปิ้ง 

บุรีรัมย์ 
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110 นาง บุญโฮม ดาทองงอน ช่อมผ้า บุรีรัมย์ 
111 นางสาว ปลื่มจิตร สุวรรณหงษ์ ขายขนม เบเกอรี่ บุรีรัมย์ 

112 นาย ศิริพงษ์ คุตะวัน 
ขายอุปกรณ์การท้าสวน
ขวดแก้ว (Terrarium) 

บุรีรัมย์ 

113 นางสาว ธ้ญญธร สุวรรณธิสังค์ เครื่งว บุรีรัมย์ 
114 นาย อุดม สุวรรณหงษ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บุรีรัมย์ 
115 นาง สุนีย์ พงษวิเศษ ขายขนมทอด บุรีรัมย์ 
116 นางสาว สาวสุกัญญา สุวรรรหงษ์ ร้านเสริมสวย ขายครีม บุรีรัมย์ 

117 นางสาว ลักษณา มาลุน 
ร้านชขายเสื้อไหมพรม
และเค้ก 

บุรีรัมย์ 

118 คุณ ปิยะวรรณ มาโค 
ปิยะวรรณ ดูแลสระว่าย
น้้า 

กรุงเทพมหานคร 

119 นางสาว กรรณิการ์ ดวงเดือน เปิดครองสอนร้า บุรีรัมย์ 
120 คุณ ศรีปัญญา อินทรกรุง ศรีปัญญา สอนขับรถ นนทบุรี 
121 นางสาว สุนิสา การขันที สุนิสาอินเทอรเนต กรุงเทพ 
122 นาย วิศวนันท์ จันทยุทธ วิศวนันท์คารแคร กาฬสินธุ์ 

123 นาย ศักย์สิทธิ์ จู่มา 
ศักย์สิทธิ์ซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า หนองคาย 

124 นาย พนาดร ทองอินทร์ พนาดร ซ่อมเครื่องหนัง เพชรบูรณ์ 
125 นาย พิชิตชัย พุฒจันทร์ พิชิตชัย ซ่อมรองเท้า ยโสธร 
126 นาย การันต์ ปลื้มกมล ปลื้มทุกอย่าง20   ชัยภูมิ 
127 นางสาว นลินทิพย์ นวลผ่อง นวลผ่องรับซื้อของเก่า     นครสรรค์ 
128 นาย หัสฤาดี จันทร์ชนะ หัสฤาด ีอะไหล่จักรยาน สกลนคร 
129 นาง ไพจิตร สีหะวงษ์ ไพจิตร ไอติมทอด  เลย 
130 นาย อ้านวย เหล่าเจริญ ขนมจีนบุฟเฟ่อ้านวย หนองคาย 
131 นางสาว ศิรินันท์ อรุณศิลป์ ขนมไทย บุรีรัมย์ 
132 นาย สหภัทร ฤทธิ์ณรงค์ ภูรยาหอยทอด บุรีรัมย์ 
133 นาย ณัฎฐ์ชัน จันทาฤทธิ์ จัดสวนในโหลแก้ว บุรีรัมย์ 

134 นางสาว กนกวรรณ บุญมั่ง 
รองเท้ากีฬา  รองเท้า
แฟชั่น 

บุรีรัมย์ 
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135 นางสาว ลลิตา สุภัควรกุล แบตส้ารองราคาถูก บุรีรัมย์ 
136 นาย สินทวี รักน้้าเที่ยง กลุ่มทอเสื่อกก บุรีรัมย์ 
137 นาย นาคร คอนดี สวนถาดแก้ว บุรีรัมย์ 

138 นาย เกียรติสัก บุญมั่ง 
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น,ขาย
ส้มต้า 

บุรีรัมย์ 

139 นางสาว บัวลา ปัดตาทาโย ร้านเสริมสวย บุรีรัมย์ 
140 นาย พดินทร์ ปิ่นมณ์ ร้านหน่อไม้ดอง บุรีรัมย์ 
141 นางสาว อพินญา พูนมา Coffee Bakery บุรีรัมย์ 
142 นาง ทัสมัย ดาคระ ร้านท้าป้ายไวนิล บุรีรัมย์ 

143 นางสาว ชลดา สุขเทพ 
ขายผลไม้สด หมู่ 1 โนน
ดินแดง 

บุรีรัมย์ 

144 คุณ เอชานนท์ อร่าย ขายพริกป่น บุรีรัมย์ 
145 ด.ญ. สุนัฐต ดีบูชา Natare  deside. บุรีรัมย์ 
146 นาย แต็บ เสาวโร หมูปิ้งหมู่5 โนนดินแดง บุรีรัมย์ 
147 นาย มนต้ไพร มงดลกูล รับจัดดอกไม้สด บุรีรัมย์ 
148 นาย บุญช่วย สุขรินทร์ หมูปิ้ง บุรีรัมย์ 
149 นางสาว พีรยา ขอทูลกลาง ร้านขายดอกไม้ บุรีรัมย ์
150 นาย อุดมลักษณ์ ธรณีวงค ์ ขายสวนแก้ว บุรีรัมย์ 
151 นาง ประนอม เพ็ญจันทร์เจ้า ฟริชเน็ต บุรีรัมย์ 
152 นางสาว จิราพร สงครามศักดิ์ ขนมไทย บุรีรัมย์ 
153 นาย ธุบรรณ์ สุขรินการ กลุ่มทอผ้าไหม บุรีรัมย์ 
154 ด.ญ. ชนธิชา อร่าม เนื้อย่าง เกรียงไกร บุรีรัมย์ 

155 นาง ประทีป อร่าม 
ร้านขายผ้าพันคอไหม
พรม 

บุรีรัมย์ 

156 นาย สถาพร ก้าไรงาม สถาพร เสื้อผ้าเด็กมือ2 บุรีรัมย์ 
157 นางสาว เวรกา ดีด้วยชาติ รอเท้าแฟชั่น บุรีรัมย์ 

158 คุณ นันทวัฒน์ มงดลกุ 
ปัจจุบัน เลี้ยงหมูขาย 
ขายแม่ และลูกหมู 

บุรีรัมย์ 

159 นางสาว อาริยา สุขรินทร 
กลุ่มทอผ้าผลิตภัณฑ์
พ้ืนที่เมืองบ้านตากแดด 

บุรีรัมย์ 
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160 นาง ร้าเพย สิงค์เขาภู กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บุรีรัมย์ 
161 นาง รัตนา แก้วอรสาณ โนนดินแดง กิ๊ฟชอฟ บุรีรัมย์ 
162 นาย ชัยโชค อร่าม กระเป๋ามือสอง บุรีรัมย์ 
163 นาง ประไพ ทองดี เค้ก เบเกอรี่ บุรีรัมย์ 
164 คุณ เบญจมาศ แมลงผึ้ง เลี้ยงสุกร บุรีรัมย์ 
165 นาย วุฒิชัย วิเสโส ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง บุรีรัมย์ 
166 คุณ สิขริน จรอนรัมย์ ร้านขายรองเท้า บุรีรัมย์ 
167 นาง อารี แมลงผึ้ง ขายขนมหวาน บุรีรัมย์ 
168 คุณ วิลาวัลย ์ อร่าย น้้าพริก บุรีรัมย์ 
169 ด.ช. ธนภีทร นาแพง เปิดสอนติวคณิตศาสตร์ บุรีรัมย์ 
170 นาย มานิตย์ ยิ้มเสงี่ยม มานิตย์ อุปกรณตกปลา  ปทุมธานี 
171 คุณ ณัฐสินี พยัดฆา เสริมสวย บุรีรัมย์ 
172 นาย สิทริพร นาแพง ขายเค้ก,ตุ๊กตา,โมเดล บุรีรัมย์ 
173 นาง เปมิกา อร่าม ขายส้มต้า บุรีรัมย์ 
174 นาย อนุพงศ์ ภูษา อนุพงศ์ รองเท้าเด็กมือ2  บุรีรัมย์ 
175 นาย มานิต หอมโลก เสาวรส บุรีรัมย์ 
176 นาย สุชาติ อร่าม ค้าขาย บุรีรัมย์ 
177 นาย เอกวิทย์ บุญแล เอกวิทย์ ฟาร์มแพะ อุบลราชธานี 
178 นาง เรียบ เสนาะกลาง สุภาพ อุบลราชธานี 
179 นาย ศิริชัย สันหะ ศิริชัย สเต็ก    กาฬสินธุ์ 
180 นาย ดนัย ค้าสวรรค์ ค้าสวรรค์ ก๋วยเตี๋ยวเรือ   สระแก้ว 
181 นาย ส้าผัด อินทร ส้าผัด ส้มต้ายกครก มหาสารคาม 
182 นาย พิษณุ มณีรอด พิษณุ ไพ่ยิปซี   พิจิตร 
183 นาย ภานุเดช คงดี คงดี โทรศัพทมือถือ  โคราช 
184 นาย นภา ทองนะ นภา ร้านหนังสือ หนองบัวล้าภู 
185 นาย ประหยัด ภูทอง ประหยัด ฮอดด็อก อุบลราชธานี 
186 นาย พิษณุ ภักดีอ้านาจ พิษณุ ชุดปั่นจักรยาน หนองบัวล้าภู 
187 นาย นิติศาสตร์ จันทรเสนา นิติศาสตร์ ไม้มงคล     อุดรธานี 
188 นาย ลัทธิพงษ์ เข็มบุบผา กอล์ฟ  อะไหล่แต่ง บุรีรัมย์ 
189 นาย ธณภัทร ศรีณรงค์ แปป๊ เซอร์วิส บุรีรัมย์ 
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190 นาง อัน เชิญรัมย์ แปรรูปเห็ดนางฟ้า บุรีรัมย์ 
191 นาง ส้าเนียง สวัสดิ์วงค ์ ผ้าฝ้าย บุรีรัมย์ 
192 นาง กาญจนา สงฆ์นางรอง แปรรูปจากกล้วยดิบ บุรีรัมย์ 

193 นาย สุพิศ ออมนะภา 
ข้าวออแกนิค,ข้าวปลอด
สารพิษ 

บุรีรัมย์ 

194 นาง ประนอม เพ็ญจันทร์เจ้า ตระกร้าพลาสติก บุรีรัมย์ 

195 นางสาว ศิริรัตน์ ทองประภา 
กล้วยอบเนย กล้วย
กรอบแก้ว 

บุรีรัมย์ 

196 นางสาว ปวีณา จูกูล ตระกร้าพลาสติก บุรีรัมย์ 
197 นาย พงษ์พันธ์ ภักดีอ้านาจ พงษ์พันธ์ ขายผลไม้ หนองบัวล้าภู 
198 นาย วันชัย ท้าสิมมา วันชัยผลไม้ถุง หนองบัวล้าภู 
199 นาย ประทวน คุณสิงห์ ประทวนน้้าดื่ม หนองบังล้าภู 
200 นาย เดชมนตรี ผาโคตร เดชมนตรี ตู้เติมเงิน  สระแก้ว 

201 นาง เขต ตีบกระโทก 
 ุแปรรูปจากกล้วย , 
กระเป๋า 

บุรีรัมย์ 

202 นาง แสงดาว เอมโอช ตระกร้าพลาสติก บุรีรัมย์ 
203 นาย นพธเนศน์ ธนดลนิธิศักดิ์ สมุนไพร,แพทย์แผนไทย บุรีรัมย์ 
204 นาย ขวัญฟ้า ทองทับพันธ์ ผ้าฝ้าย, ผ้าทอมือ บุรีรัมย์ 
205 นาย วิสุทธิ ์ พิมพ์นนท์ ชาดาวอินคา บุรีรัมย์ 
206 นาง ประชุม พรมวิหาร ตระกร้าพลาสติก บุรีรัมย์ 

207 นาย สมพร นาแพง 
otop อาหาร งานจัก
สานด้วยไม้ไฝ่ 

บุรีรัมย์ 

208 นาง ร้าเพย สิงห์เขาภู ข้าว บุรีรัมย์ 
209 นาง ธัณนิตา คารัมย์ ตระกร้าพลาสติก บุรีรัมย์ 
210 นาง พิศมัย ดาดวง เสื่อกก บุรีรัมย์ 
211 นาย สมศักดิ์ ตรีตรอง ข้าว บุรีรัมย์ 
212 นางสาว ณัฐฎิชา วงค์ษารี ตุ๊กตาไหมพรม บุรีรัมย์ 
213 นางสาว อ้าไพ จันทร์วงค ์ แปรรูปสมุนไพร บุรีรัมย ์
214 คุณ พรทิสา นันทโคตร หนองคายชุดชั้นใน หนองคาย 
215 นาง สาคร แป้นดวงเนตร ผ้าฝ้าย, ผ้าทอมือ หนองคาย 
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กระเป๋า 
216 นางสาว จารุวรรณ บุญทา ผ้าไหม หนองคาย 
217 นาย วัฒนา สอนสุภาพ วัฒนาอาหารตามสั่ง หนองบัวล้าภู 
218 นาย พรหม จามะรี ผ้าฝ้าย หนองบัวล้าภู 

219 นาง จารุวรรณ ปิ่นศิริ 
ผ้าฝ้าย, ผ้าทอมือ 
กระเป๋า หนองบัวล้าภู 

220 นาย สมพร เข็มทิศ 
ผ้าฝ้าย, ผ้าทอมือ 
กระเป๋า หนองบัวล้าภู 

221 นาง มาลี พริ้งเพราะ ร้านขายผ้า หนองบัวล้าภู 
222 นาย สถิตย์ ลีลาศ สถิตย์ ไปรษณียเอกชน หนองบัวล้าภู 
223 นาย ยงยุทธ กันนะลา ยงยุทธรถรับจ้าง หนองบัวล้าภู 
224 นาย สันธยา ภูทอง สันธยารถเช่า อุบลราชธานี 
225 นางสาว ประภาภรณ์ พิมมีลาย ประภาภรณ์ ดอกไม้ อุบลราชธานี 
226 นาย ชิลาชัย สมชาติ อุบลสระว่ายน้้า อุบลราชธานี 
227 นาย วัชธิชัย ชายผา อุบล ชายผาคอนเทรนเนอร อุบลราชธานี 
228 นาย ทินกร โพธิงาม  หนองคายโฮมสเตย หนองคาย 
229 นาย วิวัฒน ์ บุญยัง วิวัฒน ์ห้องเช่า หนองคาย 
230 คุณ เด่น จันทร์แสง เด่นเครป อุบลราชธานี 
231 นาย ดนุพล แก้วทองดี ดนุพลแปลภาษา อุบลราชธานี 
232 คุณ ธงรบ นิสดล ธงรบตัดผม อุบลราชธานี 
233 นาย ทินกร ผิวเหลือง ทินกร เสริมสวย หนองคาย 

234 นาย ประพัฒน์ศักดิ์ ลอยเลื่อน 
ประพัฒน์ศักดิ์ ตัดขน
สัตว์ หนองบัวล้าภู 

235 นาย ชาตรี ทนเถื่อน ชาตรีเต้นทเช่า หนองบัวล้าภู 
236 นาย สุริยันต์ ค้าจันทร์ สุริยันต์สปา ศรีสะเกษ 
237 นาย วันชัย เกษงาม วันชัยสังฆภัณฑ์ อุบลราชธานี 
238 คุณ รุ่งนภา นาอุดม รุ่งนภาฟิตเนท   อุบลราชธานี 
239 นาย ยุทธพิชัย โพธิ์ศรี ยุทธพิชัยโต๊ะจีน  อุบลราชธานี 
240 นาย มานะศักดิ์ สุธรรมวงศ ์ มานะศักดิ์น้้าเต้าหู้ อุบลราชธานี 
241 นาย ประสิทธิ์ ผิวเหลือง ประสิทธิ์ พิมพ์เอกสาร  หนองคาย 
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242 นางสาว เยาวลักษณ์ ก้านศรีรัตน์ เยาวลักษณ์ เคก้ หนองบัวล้าภู 
243 นาย พิศิษฐ์ วงศิลา พิศิษฐ์ ขนมครก นครพนม 
244 นาย บุญช่วย หนูเสน บุญช่วยสลัด โคราช 
245 นาย ตะวัน ค้าสอน ตะวัน เครื่องส้าอาง นครพนม 
246 นาย ศักดิ์สิทธิ์ วระคันธ์ ศักดิ์สิทธิ์ รองเท้าวัยรุ่น มหาสารคาม 
247 นาย นายจรุญ มามาก มามากเครื่องนอน นครราชสีมา 
248 นาย รณชัย ตรีนาย รณชัย ปลาเผา เพชรบูรณ์ 
249 นางสาว พิมพ์พิศา ยิ้มเสงี่ยม หม่องเข็มขัดหนัง ลาดพร้าว กทม 

250 นาง พรเพ็ญ จันกลิ่น 
พรเพ็ญ เสื้อกางเกงซับ
ใน  บางนา กทม 

251 นาย พรชัย ขุนปราบ ใต้กระเป๋าแฟชัน พัทลุง 
252 นางสาว ณัฎฐ์ชวัล ยิ้มเสงี่ยม แอนนาฬิกาแฟชั่น บางใหญ่ นนทบุรี 
253 นาง พิตราพร ยิ้มเสงี่ยม อ๋ิวถุงเท้า ปทุมธานี 
254 นาย ปัญจโชค ยิ้มเสงี่ยม มดข้าวมันไก่ ปทุมธานี 
255 นางสาว นฤนาถ เอ่ียมคงตระกูล นฤนาถกระเพาะปลา  กรุงเทพมหานคร 
256 นาย เมวดี พรมเครือ เมวดี ปักเสื้อ กรุงเทพมหานคร 
257 นางสาว ศศิพิฎา แจ้งสว่าง แจ้งสว่างเสื้อสกรีน กรุงเทพมหานคร 
258 นางสาว อิสริยาภรณ์ อุตมนต์ ไข่เจียวทรงเครื่อง นนทบุรี 
259 นางสาว รักษิณา กัณรัศว์ รักรองเท้าแตะ กรุงเทพมหานคร 
260 นาย สมจิต สิทธุ สมจิตกางเกงท้างาน กรุงเทพมหานคร 
261 นางสาว อรวรรณ ขาวกา อรวรรณแว่นตาแฟชั่น กรุงเทพมหานคร 
262 นาย บุญญลักษณ์ เหลี่ยมมณี ชุดกีฬามือ2   กรุงเทพมหานคร 
263 นางสาว นีระนุช ทองพ้ัว ชุดปั่นจักรยานมือ2 กรุงเทพมหานคร 
264 นาย สถาพร กึงฮะ สินค้า60บาท กรุงเทพมหานคร 
265 นางสาว กาญจนา ยามดี ยามดีทะเลเผา นนทบุรี 
266 คุณ พจนา บัวเขียว ร้านซูชิ กรุงเทพมหานคร 
267 นาย บุญรัตน์ โพธิวรรณ์ บุญรัตน์หมูทอด กรุงเทพมหานคร 
268 คุณ ภชรดา ศรีสมโภชน ์ ร้านน้้าแข็งไส กรุงเทพมหานคร 
269 นางสาว ญาณิสา ประจ้ามูล สบู่สมุนไพร กรุงเทพมหานคร 
270 นาย จีระ คงทน โคมไฟแฮนด์เมด กรุงเทพมหานคร 
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271 นางสาว ธัญลักาณ์ ธรรมคุณ มะขามกระจก เชียงใหม่ 
272 คุณ วาสนา บุญชู หมวกใบลาน เชียงใหม่ 
273 คุณ ละมัย โอรส พวงมาลัยดินญี่ปุ่น เชียงใหม่ 
274 นาง ล้าใย ผลไม ้ ท้านา บุรีรัมย์ 
275 นางสาว ดวงพร แก้วค้า พยาบาล บุรีรัมย์ 
276 นาง วรรณา ศรีคุณ กลุ่มอาชืพทอผ้าไหม บุรีรัมย ์
277 นาง จวน ดางนิล รับจ้างงานก่อสร้าง บุรีรัมย์ 
278 นาง บุญหลาย ผาดไธสง กลุ่มอาชืพทอผ้าไหม บุรีรัมย์ 
279 นาง ถัวแระ สูงล้อม รับจ้าง บุรีรัมย์ 
280 นาย เอษฎา ไร่ดี ร้านตัดผม บุรีรัมย์ 
281 นาง ศักจันทร์ ทองดี รับจ้าง บุรีรัมย์ 
282 นาง สดสวย ลิ่มไธสง กลุ่มอาชืพทอผ้าไหม บุรีรัมย์ 
283 นาย บรรทิศ บุญล้อม รับจ้าง บุรีรัมย์ 
284 นาง สุภาพร การะพันธ์ เย็บผ้า บุรีรัมย์ 
285 นาย ประภัส จันธะมณ์ศรี เกษศตรกรรม บุรีรัมย์ 
286 นาง นหูแดง โรมไธสง ขายผ้าฝ้าย บุรีรัมย์ 
287 นางสาว มุกดา ปัญญารัมธ์ ท้านา บุรีรัมย์ 
288 นางสาว พนัดา นิยมชัย รับจ้าง บุรีรัมย์ 
289 นาย สวัสด ี ชายประโคน พ่อบ้าน บุรีรัมย์ 
290 นาย วีรพล คงริน รับราชกาล บุรีรัมย์ 
291 นาง ตุ่น ชายประโคน รับจ้าง บุรีรัมย์ 
292 นาง ประนอม โรมไธสง ขายผ้าฝ้าย บุรีรัมย์ 
293 นาง นกน้อย ดิษฏประสบ รับจ้าง บุรีรัมย์ 
294 นาย วิรัตน์ ทิพย์ลอม รับราชการ บุรีรัมย์ 
295 นาง ประเพ็ญ นามศันท์ รับจ้าง บุรีรัมย์ 
296 นาย บุญธรรม มีประเสริฎ รับจ้าง บุรีรัมย์ 
297 นาง หนูค่าย จักษุค้า กลุ่มอาชืพทอผ้าไหม บุรีรัมย์ 
298 นาง ติว แปลกไธสง ขายผ้าฝ้าย บุรีรัมย์ 
299 นาง สมุทร์ เสม็ยนรัมย์ รับจ้าง บุรีรัมย์ 
300 นาย พิน อ่อนวาฬ รับจ้าง บุรีรัมย์ 



 

 

Intel E-Basics Trainees Version 
Copyright © 2015 Intel Corporation. All rights reserved P a g e  | 20  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชื่อของธุรกิจ จังหวัด 

301 นางสาว วิลัย ดาวช่วย ค้าขาย บุรีรัมย์ 
302 นาย บรรทิศ บุญล้อม ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บุรีรัมย์ 
303 นาง ปรารถนาพร ลันประโคน รับจ้าง บุรีรัมย์ 
304 นาย ปริญญา เขียวอ้าไพ ปริญญาส้มต้า กรุงเทพมหานคร 
305 นาย ศุภรดร อินทฤกษ์ ศุภรดรไก่ทอด กรุงเทพมหานคร 
306 นาย ภิตินันนท์ ใจแก้ว ใจแก้วเบียรสด กรุงเทพมหานคร 
307 นาย สมฤทัย สมประสงค์ สมประสงค์ร้านเหล้า กรุงเทพมหานคร 
308 นางสาว สุภัทรา พ่ึงอยู่ พ่ึงอยู่ข้าวแกงถุง กรุงเทพมหานคร 
309 นาง เทียมจันทร์ วาระด ี ขายข้าว เชียงใหม่ 
310 นางสาว จันทร์จิรา พนมไพร ไอติม เชียงใหม่ 
311 นาย ธีรศักดิ์ ศรีบุญเรือง ข้าวอินทรีย์ เชียงใหม่ 
312 นางสาว ศริญทิพย์ เอสันเทียะ คอมพิวเตอร์ เชียงใหม่ 
313 นาย ปิติพงษ์ อินทะพันธ์ แว่นตา เชียงใหม่ 
314 ส.ท. ชาติชาย ชุนชอน ขายรองเท้า เชียงใหม่ 
315 นาย วิโรจน ์ กันทาสุข นาฬิกา เชียงใหม่ 
316 นาย ณัฐศักดินนท์ ประทุมสุวรรณ ผลไม้อินทริย์ เชียงใหม่ 
317 นาย รุจิกร สุวรรณเนตร ขายเสื้อผ้า เชียงใหม่ 
318 นาง อวยพร จันทนะเวส นิยาย เชียงใหม่ 
319 นางสาว ชญาณิศา ที่ฆาอุตมากร ผักอินทรีย์ เชียงใหม่ 
320 ส.อ. ศึกชัย สุวรรณเนตร หมวก เชียงใหม่ 
321 นาง ประภัสสร ดอนศรี เสื้อผ้า เชียงใหม่ 
322 นางสาว ชนิฏา อินทร์บุรี กระเป่า เชียงใหม่ 
323 นางสาว ยุวดี จูแวน รองเท้า เชียงใหม่ 
324 พ.ต. สุระพรรณ ก้อนจันทร์เทศ เครื่องเขียน เชียงใหม่ 
325 นาย วิดรจน์ กันทาสุข น้้าพริกตาแดง เชียงใหม่ 
326 นาย ชนะภัย สิทธิชัยรุ่งโรจน ์ อุปกรณ์กีฬา เชียงใหม่ 
327 นางสาว ธัญลักษณ์ ตาสุข ตะกร้าจากพลาสติก เชียงใหม่ 
328 นางสาว กมลวรรณ คงคา กระเป๋า เชียงใหม่ 
329 นาย เสวก สิทธิชัยรุ่งโรจน ์ ร้านเสริมสวย เชียงใหม่ 
330 นาง บุญชรัศนี้ พินประเสริฐ กระเป๋าทอ เชียงใหม่ 
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331 นางสาว พนิดา ชุ่มใจ ผ้าปัก เชียงใหม่ 
332 นางสาว กมลทิพย์ คงคล ปุ๋ยหมักชีวภาพ เชียงใหม่ 
333 นาย เทอดพงศ์ เทพสุรินทร์ โต๊ะ เก้าอ้ี เชียงใหม่ 
334 นาย ปิติพงษ์ อินทะพันธ์ จักสาน เชียงใหม่ 
335 นาง ศรีวรรณ หงชืประสิทธิ์ น้้าปั่น เชียงใหม่ 
336 นาย ดลพัฒน์ หงษ์ประสิทธฺ์ ขายรองเท้า เชียงใหม่ 
337 นางสาว กานติยา ฉินปราการ หมวกแฟชั่น เชียงใหม่ 
338 นางสาว ชนิดา ตุลยทิพย์ สมุนไพร เชียงใหม่ 
339 นาง กมลวรรณ คงคล สมุนไพร เชียงใหม่ 
340 นางสาว ศิริจรรยา หงษ์ประสิทธิ์ หมูยอ เชียงใหม่ 
341 นางสาว พุ่มพวง แซ่ย้าง น้้าสมุนไพร เชียงใหม่ 
342 นาง ทอฝัน ศรีพราย ท้าสวนมะม่วง เชียงใหม่ 
343 นาย กิตตินันท์ ชุ่มเชื่อ กระเป่าแฟนชั้น เชียงใหม่ 
344 นาย ณัฐวุฒิ ขอดแก้ว จักสาน เชียงใหม่ 
345 นาย ปริญญา อุปเงิน ไม้กวาดดอกหญ้า เชียงใหม่ 
346 นาย ชนันชัย ชัยเจริญ น้า่ผลไม้  เชียงใหม่ 
347 นาง ชญานันทน์ ลภัสไชยวัฒน์ ร้านกาแฟ เชียงใหม่ 
348 นาย ดวงจันทร์ อ้าภา ก้าไลข้อมือ เชียงใหม่ 
349 นาย กัญจน์ เรืองฤทธิ์ ชุด กะเหรี่ยง เชียงใหม่ 
350 นาย ชิบณพงศ์ คราประดิษฐ์ มะนาวดอนหวาน เชียงใหม่ 
351 นาย วรวุฒ ิ บุญประสพ เสื้อผ้าชนเผ่า  เชียงใหม่ 
352 นาง ชวนชม สูญโย ผลไม้สด เชียงใหม่ 
353 นาง อัมพรรณ์ อุปเงิน ข้าวอินทรีย์ เชียงใหม่ 
354 นาย ยศสรัล ลภัสไชยวัฒน์ ขายกระเป๋า เชียงใหม่ 
355 นาย วีรพงศ์ อาบค้า กางเกงขาสั้น เชียงใหม่ 
356 นาง สวิชญา วงศ์วิเศษ กระเป่า เชียงใหม่ 
357 นาย วรวุฒ ิ บุญประสพ เสื้อผ้าชนเผ่า  เชียงใหม่ 
358 นาง ศิริรัตน์ สมออ่น รองเท้าท้าจากผ้า เชียงใหม่ 
359 นาย ณัฐกานต์ ยั่งยืน น้้ายาล้างจาน เชียงใหม่ 
360 นาง สุตาวรรณ พลอยแดง รองเท้าผ้าใบ เชียงใหม่ 
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361 นาง เพ็นศรี มินเนลลา น้้ายาล้างจาน เชียงใหม่ 
362 นางสาว เสาวลักษณ์ ประเสริฐศักดิ์ ส้มต้า เชียงใหม่ 
363 นาง ชัญพร อริยภิญญา ปุ๋ยอินทรีย์ เชียงใหม่ 
364 นาย บุษรา อมรพุทธพล บุษราขนมหวาน เชียงใหม่ 
365 นาย พรหมปัญญา ตัณะมาศ ล้าไลอบแห้ง เชียงใหม่ 
366 นาง กาญจนา กรีสวีสดิ์ เสื้อผ้า เชียงใหม่ 
367 นาย อนุวัฒน์ ชนะพรหน กระเป๋า เชียงใหม่ 
368 นาย กตัญญู ฆ้องทุม สานตะกร้า เชียงใหม่ 
369 นาย ชาญชัย ทรัพย์ประดิษฐ์ เครื่องประดับ เชียงใหม่ 
370 นาย จิราวัตน์ พินประเสริฐ สร้อยคอ เชียงใหม่ 
371 นางสาว ปานณิศา แหสมดี ผ้าม่าน เชียงใหม่ 
372 นาย ศักรินทร์ ธงเทียน ไม้กวาดทางมะพร้าว เชียงใหม่ 
373 นาง ประทุมพร กุลให้ หนังสือนิยาย เชียงใหม่ 
374 นาย อุกกฤษฏ์ ทรัพย์ประดิษฐ์ กระดาษสา เชียงใหม่ 
375 นางสาว ยุวธิดา โชติชอบ กระเป๋าท้ามือ เชียงใหม่ 
376 นางสาว ณัชชารีย์ พินประเสริฐ น้้าปั่น เชียงใหม่ 
377 นาง ศรีใบ ทรัพย์ประดิษฐ์ ไม้กวาดทางมะพร้าว เชียงใหม่ 
378 นางสาว ภัลพร บัวยืน ไม้กวาดดอกหญ้า เชียงใหม่ 
379 นาง รัตนาภรณื แอบค้า น้้าสมุนไพร เชียงใหม่ 
380 นางสาว เจนลักษณ์ ทิพย์สุข ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น เชียงใหม่ 
381 นาง พรวลัย ธงเทียน หมวดไหมพรม เชียงใหม่ 
382 นาย พรหมเทพ สุวรรณ กระถังดอกไม้ เชียงใหม่ 
383 นาย ปฐมพงษ์ พินประเสริฐ ขนมดอกจอก เชียงใหม่ 
384 นาย ชาตรี ไข่ทอง กระเป่ากะเหรี่ย เชียงใหม่ 
385 นาง พรรณชาติ ธงเกียน ตุ๊กตาถักมือ เชียงใหม่ 
386 นาย พีรพัฒน์ แอบค้า น้้าพริกตาแดง เชียงใหม่ 
387 นาย ชลธิศ สุวรรณ ขนมไทย เชียงใหม่ 
388 นาย ชยุม์พงศ์ จิตตะยโสธร เสื่อ เชียงใหม่ 
389 นาง นิตยา มะโนวรรณ์ กระโปรงกระเหรี่ย เชียงใหม่ 
390 นางสาว พรสวรรค์ บุญมี หมวดลายม้ง เชียงใหม่ 
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391 นาย กอบกุล กาเกษ กอบกุลของฝาก เชียงใหม่ 
392 นาง ชวนชม สูญโย ผ้าพื้นเมือง เชียงใหม่ 
393 นาย สมเกียรติ มะโนวรรณ์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เชียงใหม่ 
394 นาย วิตติชัย น่าน น้้าสมุนไพร เชียงใหม่ 
395 นางสาว สุภาภรณ์ ชอบดี รองเท้าลายม้ง เชียงใหม่ 
396 นาย ณัฐดนัย พรพวง ตะกร้า เชียงใหม่ 
397 นาย กิตตินันท์ ชุ่มเชื้อ น้้าผลไม้ เชียงใหม่ 
398 นางสาว จันทิรา ธรรมจันตา ขายต้นไม้ เชียงใหม ่
399 นาง งวดหลุย แซตัน ผ้าปักลายม้ง เชียงใหม่ 
400 นาง ทับทิม สุขสามัคคี ไร่ข้าวโพด เชียงใหม่ 
401 นาย อธิชนัย ชุ่มเชื้อ เสื้อยืด เชียงใหม่ 
402 นางสาว อวยพร จันทนะเวส กระเป๋า เชียงใหม่ 
403 นาง ชยาณิศา ฑีฆาอุตมากร ร้านเสริมสวย เชียงใหม่ 
404 นาง มะลิ ยะอนันย์ ไม้กวาด เชียงใหม่ 
405 นาย จิรายุส หล้าแก้ว น้้าสมุนไพร เชียงใหม่ 
406 นาง บุญชรัส พินประเสริฐ ทอดผ้าฝ้าย เชียงใหม่ 
407 นางสาว ชนิดา สุขสามัคคี ไหมพรหม เชียงใหม่ 
408 นาย บรรณสาร จิตตะยโสธร หมวก เชียงใหม่ 
409 นางสาว อัจฉรา แก้วมณี เสื้อผ้าแฟชั่น เชียงใหม่ 
410 นางสาว ศดพรรณ สูญโย ปัดผ้า เชียงใหม่ 
411 นางสาว เลย์ลาณี เอวา สร้อย เชียงใหม่ 
412 นาง สวิชญา เรืองฤทธิ กระเป๋าผ้าฝ้าย เชียงใหม่ 
413 นาย ฌานนท์ ณ น่าน สมุนไพร เชียงใหม่ 
414 นาง ธัญพร อริยสัญญา เสื้อผ้าฝ้าย เชียงใหม่ 
415 นาง สุพรรณิการ์ ขาววิเศษ ชุดกะเหรี่ยง เชียงใหม่ 
416 นาย นิธิศ อริยสัญญา ตุ๊กตาท้ามือ เชียงใหม่ 
417 นาย นิธัศ รอนยุทธ คุกกี้ เชียงใหม่ 
418 นาย พนพักธ์ แก้วลาย รองเท้า เชียงใหม่ 
419 นาย บรรจง ค้าอยู่ ชุดม้ง เชียงใหม่ 
420 นาย ชนากร โสดาโคตร ขายกระเป๋าแฟชั่น เชียงใหม่ 
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421 นาย สิรภพ ทิพย์สุบรรณ์ ชุดอาข่า เชียงใหม่ 
422 นาย ณัฐดนัย พรพวง น้้าสมุนไพร เชียงใหม่ 
423 นาย กฟเดช โพธิ์ศรี ขายโทรศัพท์ เชียงใหม่ 
424 นาย การัณยภาส บินตไผ น้้ามัน เชียงใหม่ 
425 นาย ปัญญาพล มิ่งสมร ปัญญาขายหญ้า กรุงเทพมหานคร 
426 นางสาว มุทิตา พาพิมพ์ มุทิตารถมือ2 กรุงเทพมหานคร 
427 นาย ศุภณัฐ บัณฑิตย์ ศุภณัฐตัดเสื้อ กรุงเทพมหานคร 
428 นาย สิทธิพร นาแพง ค้าขาย บุรีรัมย์ 
429 นางสาว ผุสดี ลุนลา ผ้าไหม บุรีรัมย์ 
430 นาย ธกฤต หอมกลิ่น รับจ้างพิมพ์งาน บุรีรัมย์ 
431 นาย คมสัน อินทร์แสวง หมูปิ้ง บุรีรัมย์ 

432 นาย วรุต 
ศิริวัฒน์วรา
นนท์ 

ร้านเค็กอร่อย ND บุรีรัมย์ 

433 นาย จิรวัฒน ์ ธรรมวงศ์ ร้านกาแฟ บุรีรัมย์ 
434 นาง จันทร์ แซ่ลิ้ม โนนดินแดงโฮมสเตย์ บุรีรัมย์ 
435 นาย ชินนพัฒน์ จันศิลา ขายรถมือสอง บุรีรัมย์ 
436 นาง จันทร์ เทินสระเกษ กลุ่มของฝากโนนดินแดง บุรีรัมย์ 
437 นาง อันธิกา สีเมือง ปลาจ่อมกุ้งแม่อึด บุรีรัมย์ 

438 นาง จันที กลิ่นทับทิม 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
สมุนไพรเราสู้ 

บุรีรัมย์ 

439 นาย เทพประสิทธิ์ อาจเอื้อม อุปกรณ์ไฟฟ้า บุรีรัมย์ 
440 นาย ประสาน ฝุ่นกระโทก กระยาสาทบุคราม บุรีรัมย์ 

441 นางสาว ศิริรัตน์ ทองประภา 
ขายกล้วยทอด กล้วยอบ
เนย 

บุรีรัมย์ 

442 นาย ธนากร ค้ามุงคุณ ซ่อมคอมพิวเตอร์ บุรีรัมย์ 
443 นาง จันทร์เพ็ญ เนื้อทอง ร้านกาแฟสด บุรีรัมย์ 
444 นาย บุญลือ นวลปักษี กาแฟผู้ใหญ่บ้าน บุรีรัมย์ 
445 นาย ธัญธร สุดาจันทร์ ขายของเก่าสะสม บุรีรัมย์ 
446 นาย ทองเจริญ พวงแก้ว กล้วยฉาบ บุรีรัมย์ 
447 นาย จักร์พันธ์ ทันด ี เลี้ยงจิ้งหรีดขาย บุรีรัมย์ 
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448 นาย ปรมินทร์ นาดี 
ขายโทรศัพท์มือหนึ่ง-มือ
สอง 

บุรีรัมย์ 

449 นาย ธัชพล ใสสดศร ี ฟาร์มเห็ด บุรีรัมย์ 
450 นาย พัทรพงษ์ พรศักดิ์ รับจัดดอกไม้ บุรีรัมย์ 
451 นาง ล้าดวน โอฐรัมย์ กล้วยข้าวเม่าทอด บุรีรัมย์ 

452 นาย วีรศักดิ์ เชื้อรัมย์ 
ขายมอไซต์มือหนึ่งและ
มือสอง 

บุรีรัมย์ 

453 นาย กุยไชย บุรสัตย์ โดนัทจิ๋ว บุรีรัมย์ 
454 นาย สหัสวรรษ ศรีจันทร์ ร้านขายของช้า บุรีรัมย์ 
455 นาย พีระพัฒน์ งามทรัพย์ ขายน้้าปั่นผลไม้ขาย บุรีรัมย์ 
456 นาย ธีรพล บุญรอด บ้านสวนตายาย บุรีรัมย์ 
457 นาย โชคชนะ ปานใจนาม ขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง บุรีรัมย์ 
458 นาย เกียรติศักดิ์ ชะดารัมย์ ร้านขายรองเท้ามือสอง  บุรีรัมย์ 
459 นาย ปรีชา จันทร์เขียว จักสานไม้ไผ่จิ๋ว บุรีรัมย์ 
460 นาย วีรภัทร ศรีภูมิ ปลูกเมล่อนขาย บุรีรัมย์ 
461 นาง บุญช่วย สีหอมทน กระยาสาท บุรีรัมย์ 
462 นางสาว ดวงดาว ประนางรอง ร้านขายไอศกรีม บุรีรัมย์ 
463 นาง สาว กระสุนรัมย์ ข้าวหลาม บุรีรัมย์ 
464 นาง รัตนาภรณ์ อาษาภักดิ์ กล้วยอบเนย บุรีรัมย์ 
465 นาย เกริกเกียรติ บุญมามอญ เกริกเกียรติเดลิเวอรี่ บุรีรัมย์ 
466 นาง กอ แก้วจันทร์ พริกเผาแม่ก้อน บุรีรัมย์ 
467 นาย สุเมธ ขันสีดา รองเท้ามือสอง บุรีรัมย์ 
468 นาย พร้อม  พวงมาลัย ข้าวหลาม บุรีรัมย์ 
469 นางสาว นวพรรณ เทียมกระโทก ลูกชิ้นทอด บุรีรัมย์ 
470 นางสาว ปวีณา โสละมัด เภสัช บุรีรัมย์ 
471 นาย ต่อสกุล กุลกลางดอน ขายน้้าเต๋าหู่ บุรีรัมย์ 
472 นาย ทองดี  ประคองใจ ผ้าภูอัคนี บุรีรัมย์ 

473 นาย ติยภัทร มณีศรี 
ประดิษย์กระป๋อง
น้้าอัดลมขาย 

บุรีรัมย์ 

474 นาย ปิยพันธุ์ ไอยรา ปุ๋ยอินทรีย์ บุรีรัมย์ 
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475 นาง จ้าปี อาบเงิน ผ้าทอ เชียงใหม่ 
476 นาง บัวค้า แอบเงิน ผักปลอดสารพิษ เชียงใหม่ 
477 นาย สมพล ทอมสุข สมุนไพร เชียงใหม่ 
478 นาง ศรีมอญ อาบค้า พวงกุญแจตุ๊กตา เชียงใหม่ 
479 นาย ธนธัช ชมชอบ ขายของช้า เชียงใหม่ 
480 นาย ภาคภูมิ วจนะคัมภีร์ รองเท้า เชียงใหม่ 
481 นางสาว กันยา แซ่เจ้า กระเป๋า เชียงใหม่ 
482 นาย ชันฐสรัญ สุวรรณชะตัน เสื้อกะเหรี่ยง เชียงใหม่ 
483 นางสาว กาญจนา ชมชื่น แคบหมู เชียงใหม่ 
484 นาง กัณหา อูปเงิน ผ้าทอ เชียงใหม่ 
485 นางสาว จันทร์แก้ว ป้อมเขียว สานตระกร้า เชียงใหม่ 
486 นางสาว เหมยผอง อินต๊ะ ไม้กวาดดอกหญ้า เชียงใหม่ 
487 นาย ปีย์วรา ภูหลาบ รูปเก่าในต้านาน บุรีรัมย์ 

488 นางสาว ดารณี 
คล่องกระโจน
คีร ี

ไม้กวาดทางมะพร้าว เชียงใหม่ 

489 นางสาว ทัศนีย์ แซ่เฒ่า กระเป๋า เชียงใหม่ 
490 นางสาว ดวงแก้ว พนมไพร ผ้าปักลายงาม เชียงใหม่ 
491 นาย ศตวรรษ มีประเทศ หมูปิ้ง เชียงใหม่ 
492 นาง จิตราภิรมย์ จติตะยโสธร เสื้อผ้าฝ้าย เชียงใหม่ 
493 นางสาว กันยา แซ่ลี แหนม เชียงใหม่ 
494 นางสาว ขวัญใจ แซ่ยะ กล้วยทอด เชียงใหม่ 
495 นางสาว เหมยผอง อินต๊ะ ขายผ้าทอ เชียงใหม่ 
496 นางสาว ขวัยใจ ดีน๊ะ ประเป่า เชียงใหม่ 
497 นางสาว คนึงนิตย์ เครือค้า ร้านข้าวแกง เชียงใหม่ 
498 นาง จันทร์จิรา ชุ่มใจ ผักปลอดสารพิษ เชียงใหม่ 
499 นาย ศรายุทธ เชื้อสีดา ปลากัด เชียงใหม่ 
500 นาง สุภาพ สุวรรณธัช ท้าผม เชียงใหม่ 
501 นางสาว วิมาลา ลืนเช้า สวนมะม่วง เชียงใหม่ 
502 นาย เงิน ฟองค้า ไม้กวาดดอกหญ้า เชียงใหม่ 
503 นางสาว กันยา แซ่ลี ไม้กวาด เชียงใหม่ 
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504 นาย ทองสุข แอบค้า สวนส้ม เชียงใหม่ 
505 นาย ศักรินทร์ พินิจนาม ดอกไม้ประดิษฐ์ เชียงใหม่ 
506 นางสาว ขวัญใจ แซ่ยะ หมวก เชียงใหม่ 
507 นางสาว ขวัญใจ ดีน๊ะ กระเป๋า เชียงใหม่ 
508 นาย ศุภกิจ กนนางรอง รับ-ส่งเอกสาร เชียงใหม่ 
509 นางสาว คนึงนิตนื เครือค้า ถุงมือ เชียงใหม่ 
510 นางสาว กรกันยา แซ่ตั้ง กรกันยาข้าวต้มโต้รุ่ง กรุงเทพมหานคร 
511 นาย สราวุฒ ิ วัลย์เปรียงเถาว์ ขายดอกขจร บุรีรัมย์ 
512 นางสาว รัตนา อินทรชลิต รัตนาซื้อของเก่า กรุงเทพมหานคร 
513 คุณ วิมลรัตน์ ทองชุมสิน วิมลรัตน์ ชุดตกแต่งสุนัข กรุงเทพมหานคร 
514 นางสาว เพ็ญแข ขันกสิกรรม เพ็ญแขเม่ียงปลาเผา กรุงเทพมหานคร 
515 คุณ มยุรี ปิ่นทอง มยุรีซ่อมจักรยาน กรุงเทพมหานคร 
516 นางสาว อรอนงค์ โฆษิโต จิรอนงค์ซ่อมมอไซต กรุงเทพมหานคร 
517 นาย นนทชัย ผิวชะอุ่ม นนทชัยอู่ซ่อมรถยนต์ กรุงเทพมหานคร 
518 นางสาว นงเยาว์ ศรีสุพงศ์ ปลูกดอกอัญชัน บุรีรัมย์ 
519 นางสาว วรนุช นาหว้า กีต้าร์โมเดล บุรีรัมย์ 
520 นางสาว ปิติญาภรณ์ ทศพักตร์ เครปญี่ปุ่น บุรีรัมย์ 
521 นางสาว พัชนียา ลาตฟี พัชนียาท้าสีรถยนต์ กรุงเทพมหานคร 
522 นางสาว ภัทราภรณ์ แก้วกลม แต่งหน้า บุรีรัมย ์
523 นางสาว วราภรณ์ ยอดนางรอง ข้าวเหนียวไก่ย่าง บุรีรัมย์ 
524 นางสาว วิยะดา เป็นนวล แวนตา บุรีรัมย์ 
525 คุณ ศรมนัส สุวรรณวงศ ์ ศรมนัส น้้าปั่น กรุงเทพมหานคร 
526 นางสาว วีณา วระดล เปิดร้ายอาหาร บุรีรัมย์ 
527 นางสาว สุพรรษา พัดทอง ขายเสื้อผ้ามืสอง บุรีรัมย์ 
528 นางสาว สุภาพร เตื่อยตุ่น ขายปลาหมึกย่าง บุรีรัมย์ 
529 นางสาว นฤมล พัดทอง แซนวิช บุรีรัมย์ 
530 นาย ชาคริตส์ กุลศิริทรัพย์ ชาคริตส์น้้าพุ กรุงเทพมหานคร 
531 นาย สมชาย แสงโพธิ์ดา ปลาหมึกย่าง บุรีรัมย์ 
532 นาย ณัฐพงศ์ แสงทับทิม ณัฐพงศ์ทะเลแห้ง กรงุเทพมหานคร 
533 นาย บุรัสกร พาชื่นใจ ขายป๊อบคอร์น บุรีรัมย์ 
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534 นางสาว สายฝน หล้าโปทา น้้าฝนที่จอดรถ กรุงเทพมหานคร 
535 นางสาว อรอุมา สุภาทิตย์ น้้าปั่นผลไม้ บุรีรัมย์ 
536 นาย ปฎิวัติ จงเกษี ขายลูกชิ้น บุรีรัมย์ 
537 นาย ธนากร รอบคอบ ธนากรของช้าร่วย กรุงเทพมหานคร 
538 นาย กฤษกร ทวีศิลป์ ขายข้าวมันไก่ บุรีรัมย์ 
539 นาย ณัฐพล เกิดโชค ขายข้าวเหนียวมะม่วง บุรีรัมย์ 
540 นาย ณัฐวุฒิ ตุมดาวเรือง ขายชานมไข่มุก บุรีรัมย์ 
541 นางสาว อาภัสรา บุตรเอก ชายน้้าเต้าหู้ บุรีรัมย์ 
542 นางสาว อารยา ด่านแก้ว ขายข้าวมันไก่ บุรีรัมย์ 
543 นางสาว จุฑามณี อุดใจ มะพร้าวน้้าหอม บุรีรัมย์ 
544 นาย ธนาณัติ มีสมาน ขายน้้ามะพร้าวน้้าหอม บุรีรัมย์ 
545 นาย พลวัต นามมนตรี ข้าวไข่เจียว บุรีรัมย์ 
546 นางสาว ธิติมา บุพโต ขายเค้กกล้วยหอม บุรีรัมย์ 
547 นาย พัฒน์ธนพงษ์ จ้าปาสาร ขายบาร์บีคิวปิง บุรีรัมย์ 
548 นางสาว น้้าผึ้ง สีตี ขายตุ๊กตา บุรีรัมย์ 
549 นางสาว ศิวภรณ์ หงษ์วิเศษ ลูกประคบจากสมุรไพร บุรีรัมย์ 

550 นางสาว รุ่งอรุณ สารพิศ 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย์ 

551 นางสาว ปนัดดา ฉ่้าชีลอง 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย์ 

552 นางสาว สุชาดา บุญอาจ 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย์ 

553 นางสาว ฟ้าคราม หมึกประโคน 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย์ 

554 นาง บัวพิศ รักบุญ 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย์ 

555 นาย บังอร แสงโพธิ์ดา ย้ามะม่วง บุรีรัมย์ 

556 นาง นภาพร เจนชัย 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย์ 

557 นาง สุภาภรณ์ แสนธนู 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย์ 
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558 นาง สมจิต แก้วศรี 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย์ 

559 นาง สมจิต ทองสุข 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย์ 

560 นาง รัตนา แก้วศรี 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย์ 

561 นางสาว สวาสดิ์ ปุ่นประโคน 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย์ 

562 นาย มานพ รักบุญ 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย์ 

563 นาง กฤตกนก เอ็มอ้่า 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย์ 

564 นาง ทองดา จันดี 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย์ 

565 นางสาว มาย อินทร์ส้าราญ 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย์ 

566 นางสาว สาลิกา อินทร์ส้าราญ 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย์ 

567 นาย ณัฐ สร้อยจิต 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านโคกเมือง 

บุรีรัมย ์

568 คุณ กรกนก ประภาสรรค์ กรกนกหมอนอิง กรุงเทพมหานคร 
569 นาง อาริดสรา ปานมณี อาริดสราอาหารสัตว์ กรุงเทพมหานคร 
570 นางสาว แก้วพฤกษา บุญช้า ร้านกาแฟ บุรีรัมย์ 
571 นางสาว วิสาวรรณ จันทร์วิจิตร์ อาหารบูฟเฟ่ บุรีรัมย์ 
572 นางสาว อมรัรตน์ ราชวงศ ์ ร้านเค้ก บุรีรัมย์ 
573 นางสาว จิราพัชร เทพชาติ อาหารบูฟเฟ่ บุรีรัมย์ 
574 นางสาว ศิริลักษณ์ สิงห์เกื้อ ร้านกาแฟ บุรีรัมย์ 
575 นางสาว ไอรินทร์ หวีเกต ุ ร้านเค้ก บุรีรัมย์ 
576 นางสาว สุวนันท์ กันเกศ ร้านกาแฟ บุรีรัมย์ 
577 นางสาว วรรณษา ตั้งชาติ อาหารบูฟเฟ่ บุรีรัมย ์
578 นาย ธนากร เลยกระโทก ร้านเค้ก บุรีรัมย์ 
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579 นางสาว จุฑามาศ สนิทนา ร้านกาแฟ บุรีรัมย์ 
580 นาย จักรภพ ทิพย์โภชน์ อาหารบูฟเฟ่ บุรีรัมย์ 
581 นาย ธีรภัทร ลีกระโทก ร้านเค้ก บุรีรัมย์ 
582 นางสาว ณัฐริกา สวัวด ี ร้านกาแฟ บุรีรัมย์ 
583 นาย ธนวินทร์ เนียมหอม ร้านเค้ก บุรีรัมย์ 
584 นาย ณัฐพร เดชธรรมรงค์ ร้านกาแฟ บุรีรัมย์ 
585 นาย ภานุวัฒน ์ ไทยสืบชาติ อาหารบูฟเฟ่ บุรีรัมย์ 
586 คุณ น้้าฝน หลวงสิทธิ ์ น้้าฝนเซรามิค บุรีรัมย์ 
587 นางสาว ปรียาพร อาจเอื้อม ร้านเค้ก บุรีรัมย์ 
588 นาย เกียรต์ศักดฺ์ พันธ์เลาน้า รา้นกาแฟ บุรีรัมย์ 
589 นางสาว ปิยธิดา พุ่มจันทร์ ร้านเค้ก บุรีรัมย์ 
590 นางสาว สุรีย์ ค้าสงคราม อาหารบูฟเฟ่ บุรีรัมย์ 
591 นาย ภาคภูมิ ยอดยัง ร้านกาแฟ บุรีรัมย์ 
592 นางสาว ปียะนุช จันทะคาม ร้านกาแฟ บุรีรัมย์ 
593 นาย วรพล สายเมฆ ร้านเค้ก บุรีรัมย์ 

594 นางสาว ธิดารัตน์ 
หลวงศรี
สงคราม 

อาหารบูฟเฟ่ บุรีรัมย์ 

595 นาย พีรพัฒน์ เยรัมย์ พัฒน์ตุ๊กตาน่ารัก กรุงเทพมหานคร 
596 นางสาว เจนจิรา คงสุข อาหารบูฟเฟ่ บุรีรัมย์ 
597 นางสาว ปิยาพัชร บุญรอด อาหารบูฟเฟ่ บุรีรัมย์ 
598 นาย กิตติพงษ์ เชื่อชา ร้านกาแฟ บุรีรัมย์ 
599 นาย จิราวัตร ทองนอก ร้านเค้ก บุรีรัมย์ 
600 คุณ นภัทร กองศรี อาหารบูฟเฟ่ บุรีรัมย์ 
601 นางสาว กชกร บุญเกิด ร้านเค้ก บุรีรัมย์ 
602 นางสาว สาวิตรื ริดจะโป๊ะ อาหารบูฟเฟ่ บุรีรัมย์ 
603 นาย ธงชัย สุถาลา ธงชัย หมวกมือ2 กรุงเทพมหานคร 
604 นางสาว พรทิพา เชื่อชา ผ้าภูอัคนี บุรีรัมย์ 

605 นางสาว ณัฐธิชา สุถาลา 
ณัฐธิชาเทียนหอมแฟน
ตาซี 

กรุงเทพมหานคร 

606 นางสาว ปิยะนันท์ จันทะคาม โฮมสเตย์ บ้านเจริญสุข บุรีรัมย์ 
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607 นางสาว วิสาวรรณ จันทร์วิจิตร์ หมู่บ้านโฮมสเตย์ บุรีรัมย์ 
608 นาย สมรักษ์ จันทคาม โฮมสเตย์ บ้านเจริญสุข บุรีรัมย์ 
609 นางสาว อินธุอร จ้าเนียรกูล หมู่บ้านโฮมสเตย์ บุรีรัมย์ 
610 นางสาว จันทรา เชื่อชา ผ้าภูอัคนี บุรีรัมย์ 
611 นางสาว กิลลดา ธรรมสา ผ้าภูอัคนี บุรีรัมย์ 
612 นาย สมบัติ จันทคาม โฮมสเตย์ บ้านเจริญสุข บุรีรัมย์ 
613 นาย ทนงศักดิ์ มีสัตย์ หมู่บ้านโฮมสเตย์ บุรีรัมย์ 
614 นาง สุดา ศรีมะเรือง ผ้าภูอัคนี บุรีรัมย์ 
615 นาย มานัส จันทคาม โฮมสเตย์ บ้านเจริญสุข บุรีรัมย์ 
616 ด.ญ  กันทิมา บุญกลาง หมู่บ้านโฮมสเตย์ บุรีรัมย์ 
617 นาย ภูบดี ดีสวัสดิ์ ผ้าภูอัคนี บุรีรัมย์ 
618 นาง กิ่งแก้ว จันทะคาม โฮมสเตย์ บ้านเจริญสุข บุรีรัมย์ 
619 นาง ปราณี มีสัตย์ หมู่บ้านโฮมสเตย์ บุรีรัมย์ 
620 นางสาว ปนิสา ประมูลทรัพย์ ผ้าภูอัคนี บุรีรัมย์ 
621 นางสาว มณีรัตน์ ราชวงศ ์ โฮมสเตย์ บ้านเจริญสุข บุรีรัมย์ 
622 นาย สว่าง พิมพ์โพกลาง หมู่บ้านโฮมสเตย์ บุรีรัมย์ 
623 นางสาว จิราภรณ์ ค้าสม ผ้าภูอัคนี บุรีรัมย์ 
624 คุณ ภคนัท แก้วฝ่ายนอก นัทโคมไฟขวดเหล้า กรุงเทพมหานคร 
625 นาย บรรจง ราชวงศ ์ โฮมสเตย์ บ้านเจริญสุข บุรีรัมย์ 
626 นาย ถาวร ไทยสืบชาติ หมู่บ้านโฮมสเตย์ บุรีรัมย์ 
627 นางสาว ณัฐนิชา คุณวงศ์ ผ้าภูอัคนี บุรีรัมย์ 
628 นาง เมือง ราชวงศ ์ โฮมสเตย์ บ้านเจริญสุข บุรีรัมย์ 
629 นาย ประพันะ่ จันทร์วิจิตร์ หมู่บ้านโฮมสเตย์ บุรีรัมย์ 
630 นาย ทองแดง หน่อสีดา โฮมสเตย์ บ้านเจริญสุข บุรีรัมย์ 
631 นางสาว วราภรณ์ พิมพ์อักษร ผ้าภูอัคนี บุรีรัมย์ 
632 นาย ค้าพอง หน่อสีดา โฮมสเตย์ บ้านเจริญสุข บุรีรัมย์ 
633 นาย สุสันต์ จันทร์วิจิตร์ หมู่บ้านโฮมสเตย์ บุรีรัมย์ 
634 นางสาว เด่นนภา จันทร์วิจิตร์ หมู่บ้านโฮมสเตย์ บุรีรัมย์ 
635 นาง นิรมล จันทร์วิจิตร์ หมู่บ้านโฮมสเตย์ บุรีรัมย์ 
636 นาย โสภณ นัยสันทัด โสภณผ้าม่าน กรุงเทพมหานคร 
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637 นาง ละอองดาว ทองวิเศษ 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

638 นางสาว วณิชชา ผะกาเกศ 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

639 นางสาว อรนุช ชัยศรี 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

640 นางสาว อาทิตยา บุญราศรี 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย ์

641 นาย ธวัชชัย สินไชย ธวัชชัยของพรีเมียม กรุงเทพมหานคร 

642 นางสาว กมลพรรณ พุทธิชาติ 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

643 นางสาว กานดา จ้อยหนองบัว 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

644 นางสาว เกวลิน นินประโคน 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

645 นางสาว ขนิษฐา โรจน์บุญถึง 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

646 นางสาว จารุวรรณ ทัศนะ 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

647 นางสาว ญาโณทัย สุขเกตุแก้ว 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

648 นางสาว ณัฐฐินันท์ วัชระวรพันธ์ 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

649 นางสาว ณัฐาภรณ์ ธรรมวงศ์ 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

650 นางสาว ทวีพร ฉิมกุล 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

651 นางสาว นฤมล มหาสนิทร์ 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

652 นางสาว นัทธนันท์ เศรษฐพงษ์ศิริ 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 
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653 นางสาว นาตาลี ปานใจนาม 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

654 นางสาว ภาวารินทร์ คาดกระโทก 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

655 นางสาว ภุมรี กองสกุล 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

656 นางสาว ศิวาณีย์ พลีรัมย์ 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

657 นางสาว อฐิติญา ช้านิ 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

658 นางสาว จริญญา ศาลางาม 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

659 นางสาว จุรีรัตน์ ผ้างาม 
กลุ่มสตรีท้ากล้วยทอด
และกล้วยอบเนย 

บุรีรัมย์ 

660 นาย พีรพงษ์ อ่ิมทรัพย์ พีรพงษ์จักรยาจมือ2 กรุงเทพมหานคร 
661 นางสาว สุนิสา เพ็ชรเรือนทอง สุนิสากระเป๋าเดินทาง กรุงเทพมหานคร 
662 นาย ธนวัฒน ์ ชุมกว้าง เสื้อกันหนาว กรุงเทพมหานคร 
663 คุณ สุพรรษา มณีรัตน์ เสื้อกันหนาวมือ2  กรุงเทพมหานคร 
664 นางสาว ดวงเดือน พิศนอก เดือนกระเป๋าเป้ กรุงเทพมหานคร 
665 คุณ ฐิติรัตน์ อาษาสุข กล้องกันน้้า กรุงเทพมหานคร 
666 นางสาว วณิภา บัวยืน วณิสาหมวกกันน็อค กรุงเทพมหานคร 
667 นาย อนุชิต จนัทร์เรือง ร้านกาแฟสดบ้านจันท์ จันทบุรี 
668 นาย ชัยวัฒน ์ จันทร์เต็ม น้้าแข็งใส นนทบุรี 
669 นาย จิราวัฒน์ พินประเสริฐ รองเท้า เชียงใหม่ 
670 นาย เกียรติงศ์ พึงเทียน ขายส้มโอ เชียงใหม่ 
671 นางสาว ประกายดาว แอบค้า ผลไม้ดองดอง อร่อยๆ เชียงใหม่ 
672 นางสาว ธนัญชนก ไชยดวงแก้ว ขายเสื้อผ้าแฟชั่น เชียงใหม่ 
673 นางสาว ธนัมพร แอบค้า ซ่อมคอมพิวเตอร์ เชียงใหม่ 
674 นาง นิตยา มะโนวรรณ์ ขายมะนาว เชียงใหม่ 
675 นาย สมเกียต มะโนวรรณ์ ขายข้าวผัก เชียงใหม่ 
676 นาย ธนภัทร แอบค้า ร้านซ่อมเครื่องใช่ไฟฟ้า เชียงใหม่ 
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677 นางสาว ศิริพร อินแปง ร้านเสริมสวย เชียงใหม่ 
678 นางสาว เมชยา รักชาติ ขายส้ม เชียงใหม่ 
679 นางสาว นงค์นุช อูบเงิน กระเป๋าผ้า เชียงใหม่ 
680 คุณ บริยาณัฐ แสนดวงด ี กระเป๋าผ้าท้ามือ เชียงใหม่ 
681 นาย ธัวัชชัย บุญชูสุข กรอบมือถือ เชียงใหม่ 
682 นาง สมครี บุญเป็ง ขายข้าวอินทรีย์ เชียงใหม่ 
683 นาง พันธ์ อินแปง ป๋่ยอินทรีย์ เชียงใหม่ 
684 นาง สมบูรณ์ แอบค้า ตุ๊กตาถุงเท้า  น่ารักๆ เชียงใหม่ 
685 นางสาว ลินีนาฎ มะโนวรรณ์ ขายกาแฟ เชียงใหม่ 
686 นาย สุวรรณภูมิ ภูบุญอ่ิม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เชียงใหม่ 
687 นาง จิรภา ปินไชย รา้นขายก๊ิบ เชียงใหม่ 
688 นางสาว ยุวธิดา โนนศรี ขายมะม่วง เชียงใหม่ 

689 นาย พิตตินันท์ 
ธนอุดมโชติ
กานต์ 

ข้าวราดแกง เชียงใหม่ 

690 นาย ธนะววงน์ ขนะพรหน ขายต๊่กตา เชียงใหม่ 
691 นางสาว ดุษณี แอบค้า น้า่ส้ม  หวานๆ เชียงใหม่ 
692 นาง บุญชูรัศมี พินประเสริฐ กีตาร์ เชียงใหม่ 
693 นาง ต๊ิบ นะโนวรรณ์ ขายน้้าส้มควันไม้ เชียงใหม่ 
694 นาง จันทร์ทิพย์ คงคล รานท้าผมทรงหญิง เชียงใหม่ 
695 นางสาว ศนิภัสสร พงษ์พ้อน เสริมสวย เชียงใหม่ 
696 นาง วาสนา เรื่องฤทธิ์ ขายเงาะ เชียงใหม่ 
697 นาง ศรีจิตรา คงทอง โตเกียว นนทบุรี 
698 นาย นิรุตตี้ แอบด้า ร้านท้าผมชาย เชียงใหม่ 
699 นาง วัรารัตน์ ศรีเรือง กระเป๋า เชียงใหม่ 
700 นางสาว วิไล นะโนวรรณ์ ขายกระเป๋าแฟชั่น เชียงใหม่ 
701 นางสาว ชนากร โสดาโคตร ขายดอกไม้ เชียงใหม่ 
702 นาง พันธุรีย์ ลีลา ท้าเล็บ เชียงใหม่ 
703 นางสาว ศิธิกานต์ แอบค้า รองเท้า เชียงใหม่ 
704 นางสาว สุพิน สายตะเข็บ ร้านขายของช้า เชียงใหม่ 
705 นาย อัตตศร๊ ศรีเรือง นาฬิกา เชียงใหม่ 
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706 นาย ทีปกร สุวรรณธัช ขายมะม่วง เชียงใหม่ 
707 นาย ประสงค์ โพธิ์ชม ขนมปัง เชียงใหม่ 
708 นางสาว สุรพร แซ่เฒ่า ปลูกสตอเบอรี่ เชียงใหม่ 
709 นาง พัชรินทร์ โพธิ์ชม รองเท้า เชียงใหม่ 
710 นางสาว ปัฑมาถรณ์ อุบเงิน ขายกีต้าร์โปร่งมือสอง เชียงใหม่ 
711 นาย ปริพันธ์ สุวรรณธ์ช ขายปากกา เชียงใหม่ 
712 นาย ปิยพันธุ์ ไอยรา ปุ๋ยอินทรีย์ บุรีรัมย์ 
713 นาย แก้ววงศ์ โพธิ์ชม ตุ๊กตา เชียงใหม่ 
714 นางสาว นงเยาว์ แอบค้า ร้านขายก๋วยเตี๋ยว เชียงใหม่ 
715 นาย โชติกษาบณ์ ทิพย์สุข ขายกีต้าร์โปร่งมือสอง เชียงใหม่ 
716 นางสาว วันทรีย์ ร่่งเรืองวัฒนกูล น้้ามัน เชียงใหม่ 
717 นาย จงนที โชติชอบ เสื้อกีฬา เชียงใหม่ 
718 นางสาว ศิริพิมพ์ จันทร์ศิริ ขายขนมหัวเราะ เชียงใหม่ 
719 นาง บัวแก้ว ก๋าแก้ว สมุดเล่มเล็ก เชียงใหม่ 
720 นาย ปราณี สีสา กระเป๋าจากเชือกร่ม นนทบุรี 
721 นางสาว คิโประกา ทรัพย้ประดีษฐ ขายนาฬกา เชียงใหม่ 

722 นาย หาญ ผันนภานุกูล 
กลุ่มผู้สูงอายุแปรรูปปลา
บ้านป่าไม้สหกรณ์ 

บุรีรัมย์ 

723 นางสาว อังคาณา รุ่งเรือนวัฒนกูล ขนมอบ เชียงใหม่ 
724 นางสาว พุ่มพวง แซ่ย้าง ขายส้ม เชียงใหม่ 
725 นางสาว บวีณ์ธิคา ผ่อนจัดุรัส ขายนาฬกา เชียงใหม่ 
726 นาย ด้ารงค์ ก๋าแก้ว เก้าอ้ี เชียงใหม่ 

727 นาง ขนิษฐา พันธ์ศรี 
กลุ่มผู้สูงอายุแปรรูปปลา
บ้านป่าไม้สหกรณ์ 

บุรีรัมย์ 

728 นางสาว สุนิสา ก้นทาลี ขายอาหาร เชียงใหม่ 
729 นาย ศักรินทร์ ธงเทียน ผัก เชียงใหม่ 
730 นางสาว สุภาพร รังสรรค์เพ่ิมบุญ ข้าวอินทรีย์ เชียงใหม่ 
731 นางสาว ล้าดวน ภูมิทอง ดอกไม้ สวยๆ เชียงใหม่ 
732 นาย ชิพงษ์ กับทาสี ขายมือถือ เชียงใหม่ 
733 นาย ธนัช สุรวิชัย ผลไม้สด เชียงใหม่ 
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734 นาง ค้าแปง โพธิ์ชม โต๊ะไม้ เชียงใหม่ 
735 นาง เชียนเง็ก แซ่แต้ ขนมไทย เชียงใหม่ 
736 นาย ธรรมกรร ภูมิทอง ทุเรียน เชียงใหม่ 
737 นาย สมพันธ์ โพธิ์ชม ต้นไม้ เชียงใหม่ 
738 นาย สุกฤษ สุรวิชัย ตัดผม เชียงใหม่ 
739 นางสาว อารีย์รัตน์ โพธิ์ชม ช่อดอกไม้ เชียงใหม่ 
740 นาง ขวัญชีวา ภูมิทอง เชอรี่ เชียงใหม่ 
741 นาย อัครพล อุ่นเรือน กาแฟโบราณ เชียงใหม่ 

742 นาง รัตน แก้วอรสาน 
กลุ่มผู้สูงอายุแปรรูปปลา
บ้านป่าไม้สหกรณ์ 

บุรีรัมย์ 

743 นาย ประสงค์ ธงเทียม ผักกาด เชียงใหม่ 
744 นางสาว นงค์นุช อูบเงิน สอนเสริม เชียงใหม่ 
745 นางสาว เบญจวรรณ จันทร์วิสิฐสักดิ์ เครื่องส้าอาง เชียงใหม่ 
746 นางสาว จีรพรรณ คงคล ผักบุ้ง เชียงใหม่ 
747 นางสาว ยุวธิดา โชคติชอบ คอมพิวเตอร์ เชียงใหม่ 
748 นาง ขวัญชีวา ภูมิทอง กล้วย เชียงใหม่ 
749 นางสาว น้้าอ้อย ชื่นพงศา ไอติมทอด บุรีรัมย์ 
750 นางสาว นารีรัตน์ พากเพียร ชานมไข่มุก บุรีรัมย์ 
751 นางสาว ศศินา ปลายประโคน ลูกชิ้นหมูบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
752 นางสาว วรรณดี พูนเปรี่ยม เค้กสาลี่ บุรีรัมย์ 
753 นางสาว พิไลวรรณ พัลวัล เบอร์รี่ & โยเกิร์ต บุรีรัมย์ 
754 นางสาว บังอร ชัยมี ลูกชิ้นหมู บุรีรัมย์ 
755 นางสาว บุษบา มงคลเคหา หมูย่างนมสด บุรีรัมย์ 
756 นางสาว บุษกร จันทร์ราช ก๊วยเตี๋ยวเรือ บุรีรัมย์ 
757 นาย มานพ ค้าชัย ไก่อบโอ่ง บุรีรัมย์ 
758 นาย จ้าเนียร ธงค้า รถมือสอง บุรีรัมย์ 
759 นาง กัลยา แสงขาว บิ้วตี้shop บุรีรัมย์ 
760 นาย อภิวัน โปร่งค้า กระยาสารท บุรีรัมย์ 
761 นางสาว บังอร เหมานางรอง บังอรอาหารทะเล บุรีรัมย์ 
762 นาย อุดม ใจน้าหมาย ไก่ด้า บุรีรัมย์ 
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763 นาง สุภาพร ออนศรี น้้ายาล้างจาน บุรีรัมย์ 
764 นางสาว สุภาพ แสงชัยยะ เครื่องจักรสาน บุรีรัมย์ 
765 นาย ชาตรี หมิ่นกระโทก ปังปิ้ง บุรีรัมย์ 
766 คุณ กังสดาลย์ พุฒพล ชุดนอนเซกซี่ กรุงเทพมหานคร 
767 นาย ไกรสร วิชาญชัย ไอศครีมทอด บุรีรัมย์ 
768 นาง เรณู ประสานแสน อาหาร ย้า บุรีรัมย์ 
769 นาย กิติศักดิ์ ศิริไพศาลกุล ตัดเย็บเสื้อผ้า กรุงเทพมหานคร 
770 นาย เงิน พิมเสน กระปุกออมสินจากต้นไผ่ บุรีรัมย์ 
771 นางสาว เกษณี กันทะเงิน รองเท้าแตะหนัง กรุงเทพมหานคร 
772 นาย ชัยชนะ อาจิณ รีสอร์ท บุรีรัมย์ 
773 นาง ไกรศิริ แก้วสุวรรณ รองเท้าแตะโฟม กรุงเทพมหานคร 
774 นาย พรชัย แน่น้า สวนเกษตร บุรีรัมย์ 
775 นาย สุพจน์ เหลืองทองใบ ไอทีเซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ 
776 นาย ณรงค์ หมายน้ากลาง บาร์บีคิว บุรีรัมย์ 
777 นางสาว ธิดาวัลย ์ มัทรี กระเป๋าผ้าต่อ บุรีรัมย์ 
778 นางสาว สุถาวดี วิเศษชาติ ชาสมุนไพร บุรีรัมย์ 
779 นาย ไพรวัลย์ บรรเทา ร้องเท้าเพ้นท์ บุรีรัมย์ 
780 นาง จ้านอง เกตุกูล ซาลาเปาหลายใส้ บุรีรัมย์ 
781 นาย ทองค้า เพ็ญทองดี รองเท้าแฟชั่น บุรีรัมย์ 
782 นาย ส้าเนา นงนุช ทานตะวันงอก บุรีรัมย์ 
783 นาง เต็มดวง เจริญศรี เทียนหอม บุรีรัมย์ 
784 นางสาว ดารัตน์ พูนเจดีย์ มู่ลี่  บุรีรัมย์ 
785 นาย วิชานนท์ ส้าราญทรัพย์ ผ้าถักมือ บุรีรัมย์ 
786 นางสาว ศิรินญา จันทร์ทราทอง ใส้กรอกวุ้นเส้น บุรีรัมย์ 
787 นาย สามารถ ท้าทอง กางเกงยีนมือสอง บุรีรัมย์ 
788 นางสาว จิตติมา ทะวันวัฒน์ เล็บปลอม บุรีรัมย์ 
789 นาย สมพงษ์ คิดงาม โคมไฟกะลา บุรีรัมย์ 
790 นาง พิมพา สกุลพา เสื้อผ้าสุนัข บุรีรัมย์ 
791 นางสาว เอมอร เอ่ียมนอก เครื่องประดับ บุรีรัมย์ 
792 นางสาว สุภาภรณ์ โสวภาค ซูชิ บุรีรัมย์ 
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793 นาย คณิตศร หงษ์มานพ ดอกไม้ผ้า บุรีรัมย์ 
794 นางสาว วาสนา ประทุมศรี กระเป๋าถัก บุรีรัมย์ 
795 นาย ปัญญา โตสุวรรณ ฟาร์มเห็ด บุรีรัมย์ 
796 นางสาว สุภาวรรณ บุตรวิชา สายคล้องโทรศัพท์ บุรีรัมย์ 
797 นางสาว ศรีสุดา แนมขุนทด ปลาร้าทรงเครื่อง บุรีรัมย์ 
798 นางสาว สุภาวด ี วงจันทร์ สลัด บุรีรัมย์ 
799 นางสาว นิสากร แสนสวาสดิ์ น้้าส้มคัน บุรีรัมย์ 
800 นางสาว จีราวรรณ ปกติ เพ้นท์เคส บุรีรัมย์ 
801 นาย นันทวัน ชูทอง ทอดมัน บุรีรัมย์ 
802 นาย ฉัตรปรากร ฤทธิ์ชัย บอนไซ บุรีรัมย์ 
803 นางสาว นุชรินทร์ จงพิมาย เครื่องส้าอางค์น้าเข้า บุรีรัมย์ 
804 นางสาว น้้าฝน รอบแคว้น สบู่ดอกไม้ บุรีรัมย์ 
805 นางสาว สุปราณี ศิลป จานกรอบรูป บุรีรัมย์ 
806 นาย ฉัตรชัย ส้าเร็จดี แอร์บ้าน บุรีรัมย์ 
807 นาย คงฤทธ์ กุกอง รองเท้าแตะแฟชั่น กรุงเทพมหานคร 
808 คุณ คนธรส วรรณสุทธิ์ ชุดชั้นใน กรุงเทพมหานคร 
809 คุณ คนาวฒิ สุขนา กางเกงในผู้หญิง กรุงเทพมหานคร 

810 นางสาว กานดา ภาโสม 
แว่นสายตาและแว่น
แฟชั่น 

กรุงเทพมหานคร 

811 นาย ขาตรี ทัพเกาะเกริก น้้าหอม กรุงเทพมหานคร 
812 นางสาว ปริยฉัตร จงกูล ข้าวเกรียบผลไม้ บุรีรัมย์ 
813 นาย วันชัย บุญเย็น ขายถุงเท้าแฟชั่น บุรีรัมย์ 
814 นางสาว ทัศนีย์ เตียงพกรัง ครีมหน้าใส กรุงเทพมหานคร 
815 นางสาว ใบตอง ฤทธิ์พันธุ์ม่วง สลิดบ้าน บุรีรัมย์ 
816 นาย ประพงษ์ บุญทอง ขายของออนไลน์ บุรีรัมย์ 
817 นางสาว สุทธิดา เยาว์เต่า พวงกุญแจหนัง บุรีรัมย์ 
818 นาย นพพล รสน้อย ขายแซนวิช บุรีรัมย์ 
819 นางสาว มุกมณี ร้าเพ็ญจิต กระเป๋าผ้าประดิษฐิ์ บุรีรัมย์ 
820 นางสาว สุธีรา ใจเย็นจิต สกีนเสื้อ บุรีรัมย์ 
821 นางสาว จารุวรรณ ศิริมาศกุล ลูกกบ บุรีรัมย์ 
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822 นางสาว สาวิตรี แก้วทอง เสื้อผ้าถัก(เด็กเล็ก) บุรีรัมย์ 
823 นางสาว นุจรี ชาสมบัติ ไผ่หวาน บุรีรัมย์ 
824 นาย ธนายุทธ กล้าหาญ ขายกล้วยทอด บุรีรัมย์ 
825 นางสาว ทิพวรรณ์ จ๊โพ ส้ม เชียงใหม่ 
826 นางสาว ธารณา ชูชื่น ไม้กวาดดอกหญ้า เชียงใหม่ 
827 นางสาว บุษยากร ธนะหมี เสื้อกะเหรี่ยง เชียงใหม่ 
828 นางสาว จ้าปา แซ่เห้อ ผ้าปัก เชียงใหม่ 
829 นางสาว นารี ภูมิวรรณวนา ผักปลอดสารพิษ เชียงใหม่ 

830 นางสาว ปิยานุช ธรรมรังษี 
ประดิษฐ์โต๊ะ ตู้ เตียง 
เก้าอ้ี 

เชียงใหม่ 

831 นางสาว นภาพร กิจการเกษม ผ้าทอ เชียงใหม่ 
832 นาย สมยศ ชอบใจ ไม้แกะสลัก บุรีรัมย์ 
833 นางสาว ภารดี ปราศกัมพละ สวนส้มโอ เชียงใหม่ 
834 นางสาว นุวดี รุ่งแสนสวย ขายส้ม เชียงใหม่ 
835 นางสาว ชลธิชา ชีวาที ไม้กวาดดอกหญ้า เชียงใหม่ 
836 นางสาว มารศรี แซ่ลี เสื้อผ้าฝ้าย เชียงใหม่ 
837 นางสาว นิภาภรณ์ ศันสนะพงศ์ งานฝีมือ เชียงใหม่ 
838 นางสาว พรรณี ข้อแก้ว ทอผ้า เชียงใหม่ 
839 นางสาว นันทนา พละกิตติกุล น้้าผลไม้ เชียงใหม่ 
840 นางสาว นุชรีย์ พงษ์เอ้ือยนา ท้าผม เชียงใหม่ 
841 นางสาว บัวบาน เอกชัยวัระกุล ขายมะม่วง เชียงใหม่ 
842 นางสาว ยุพา ละยอย กระเป๋าผ้าฝ้าย เชียงใหม่ 
843 นาง รัฐภรณ์ ปราจิม อุปกรณ์เครื่องเขียน นนทบุรี 
844 นางสาว กิตติกร จันทร์ลา กิ๊ฟแฟนซี บุรีรัมย์ 
845 นางสาว พีรดา เปียเช ตะกร้าใส่ผัก เชียงใหม่ 
846 นางสาว ปรารี แซเฒ่า ขายข้าวอินทรีย์ เชียงใหม่ 
847 นางสาว พิมพา จุงกูล คุ๊กกี้ผลไม้ บุรีรัมย์ 
848 นางสาว รุ่งฤดี เเซ่ย่าง สวนเงาะ เชียงใหม่ 
849 นางสาว วนิดา รักษ์คีรีเขต สวนส้ม เชียงใหม่ 
850 นางสาว อรพิน ประทุมศรี ป๊อปคอร์น บุรีรัมย์ 
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851 นาย ธีระพล สาระชาติ แม่บ้าน กรุงเทพมหานคร 
852 นาย นพดล มณีสุธรรม อาหารเสริม กรุงเทพมหานคร 

 


