
1 บจก. พัฟกวิน 

2 บจก. BSCM Foods เครือ ข้าวหงษ์ทอง

3 บจก. กฤษณกรณ์ออร์กานิคฟาร์ม

4 บจก. เอน็แน็กซัส (ประเทศไทย)

5 วิสาหกจิชุมชนสันมหาพนสมนุไพรอนิทรีย์

6 บจก. แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟูด้

7 บจก. ชีวาดี โปรดักส์ 

8 บจก. รีเนเจอร์

9 บจก. ไฮเฮลธ์7

10 บจก. เชียงใหมอ่อแกนนิค แอนด์ สปา

11 ร้านชมภญิญ์

12 บจก. ซีโน-แปซิฟิค เทรดด้ิง (ไทยแลนด์)

13 บจก. ดับเบิล้มงักี้ส์

14 บจก. บอด้ีเชพ มาร์เกต็ต้ิง

15 บจก. ไอดีเอเอโกลบอล

16 บจก. อควา ปุริ แลบบอราทอรีส์

17 บจก. เบลสท์ โพรดักส์ ออฟ เอเชีย

18 บจก. แค๊ปแมซ์๊ เทรดด้ิง

19 หจก. แอล แอล จี

20 วิสาหกจิชุมชนผู้ผลิตข้าวกล้องงอกฝ่ังแดง

21 บจก. อาหารดีสุขภาพดี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า
Organic and Natural Expo 2016

วนัที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2559
ณ Plenary Hall 1 - 3 ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ล าดบัที่ รายชื่อ
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22 บจก. สามพรานฟูด๊ส์

23 บจก. ทรอปิคานา ออยส์

24 บจก. โก ออแกนิกส์

25 บจก. ฟอร์แคร์

26 บจก. วีแชล ออร์แกนิค

27 บจก. เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย)

28 บจก. เอส-มอตโต้

29 สมาคมวิสาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรีย์มกุดาหาร

30 กลุ่มเครือข่ายวิสาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรีย์อสีาน

31 บจก. ภญิโญทวีทรัพย์

32 บจก. จิรา ออร์แกนิค 

33 บจก. ความรัก

34 บจก. สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์สุรินทร์

35 กลุ่มผู้ผลิตบ่อ.บุญ ฟาร์ม

36 บจก. ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษถิ่นละไว้ธานี

37 บจก. พาณิชย์การแหง่ประเทศไทย

38 บจก. เจดีมริาเคิล

39 บจก. สุวรรณภมู ิเนเจอร์ แอนด์ ออร์แกนิค โปรดักส์

40 บจก. ไทยออร์แกนิกฟูด๊

41 Bossa Blossom Pure Natural Skincare

42 กลุ่มสมาชิกเกษตรธรรมชาติกยุบุรี

43 บจก. ก าแพงแสน อโกรเทค

44 กลุ่มผู้ผลิตชลาลัย

45 ซี ซ๊ ไอ ซี (ประเทศไทย) จ ากดั C.C.I.C (ThaiLanD) Co.,LTD

46 บจก. ใบเมี่ยง รีเทล

47 บจก. ไทยลาฮู กาแฟและชา

48 กลุ่มผู้ผลิต อสีานอารมณ์ดี สวนผักไร้สารพิษ
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49 บจก. สุพรีม บิส

50 บจก. คอนโทรลยูเนี่ยนเวิลด์กรุ๊ป (ประเทศไทย)

51 บจก. ผลิตภณัฑ์อาหารเมอริท

52 บจก. มลัติ กรีน

53 บจก. สยามออร์แกนิคส์ฟูด๊โปรดักส์

54 บจก. ท็อปออร์แกนิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์

55 บจก. เอร์ิธบอร์น

56 บจก. นอร์ธเทอร์น ฟูด๊ คอมเพล็กซ์

57 บจก. ชิตา ออร์แกนิก ฟูด๊

58 บจก. เขาค้อทะเลภู

59 บจก. บิก๊บีฟาร์ม

60 บจก. ฟูด๊เด้ิลนู๊ดเด้ิล

61 บจก. เอม ไฮ เอนเตอร์ไพรซ์

62 บจก. ออฟแมน อนิเตอร์เนชั่นแนล

63 ช่อคูณ

64 Karahan Flour Mill

65 อมิมวิโน อนิเตอร์เนชั่นแนล

66 บจก. เควสท์ อนิเตอร์เนชั่นแนล

67 บจก. ออร์แกนิก เนเจอรัล แฟร์เทรด

68 บจก. อเิควเตอร์ เพียวเนเจอร์

69 บจก. ยูนิเวอร์แซล ไบโอแพ็ค

70 บจก. ซองเดอร์ไทย ออร์แกนิค ฟูด๊

71 บจก. ซีเคอนิดัสทร่ี (2000)

72 บจก. วรรณวัชร (2001) 

73 บจก. ทีพีไอ โพลีน ชีวะอนิทรีย์

74 บจก. อารมณ์ดีฟาร์ม

75 บจก. King's Cabbage
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76 Lom&Fon Organic Farm

77 บจก.ชาร์มแอนด์คอมพิเนนท์

78 ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมลดโลกร้อนนวชีกนั

79 บจก. สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์บ้านเกา่น้อยโนนพัฒนา

80 Family Organic Farm

81 วิสาหกจิชุมชนบ้านชุมแสง

82 วิสาหกจิชุมชนเพาะและแปรรูปเหด็บ้านสวนแมท่ะ

83 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ

84 กลุ่มเกษตรกรท านายะโส

85 บจก. สุธีมบดี

86 Organic Hut

87 Bend to Gallery

88 บจก. ฟาร์มสุข (ประเทศไทย)

89 Apin Healthy Lifestyle

90 บจก. เดฟเวอร์ คอร์เปอเรชั่น

91 บจก. อทุัยธานี แกรนาร่ี

92 เลิศรัตน์การเกษตร

93 บจก. ฮีลฮอฟท์

94 กลุ่มผู้ผลิตอนิทรีย์ต้นปิง

95 บจก. ไทยศิริโคโค่

96 บจก. เดอะ กฟีวิ่ง ที

97 บจก. คิง เฟรช ฟาร์ม

98 ร้านชาแสงอรุณ

99 กลุ่ม ไชโยฟาร์มเหด็

100 บจก.แดร่ีโฮม

101 บจก.สังคมสุขภาพ

102 มงักี้ฟาร์ม
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103 บจก. มารยาท ฟาร์ม

104 บจก. บริษัท เซ็นทรัล ฟูด้ รีเทล 

105 บจก. แช็ท ฟอร์ เฮลท์

106 รังสิตฟาร์ม

107 GREEN NET COOPERATIVE

108 บจก. ภเูชียงทา เฮิร์บแลนด์ 

109 เปล้าตะวัน ออร์แกนิค เฮิร์บ

110 สวนแสงเทียน

111 เกษตรอนิทรีย์ บ้านแสนรักษ์

112 บจก. ออร์แกนนิค โปรดัก แอนด์ ซัพพลาย

113 บ้านสวนทอง

114 WB Organic Farm e Pakchong Nakorn Rachasima

115 สวนเกษตรอนิทรีย์สุวรรณ

116 สุรกจิฟาร์ม

117 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอนิทรีย์ท่าล่ี

118 ผักอนิทรีย์ลุงข้าง

119 บจก. แองโกล สยาม พาร์ทเนอร์ส 

120 นาสมบูรณ์นาธรรมชาติ

121 ไร่ภแูสงทอง

122 บจก. บัตเตอร์ฟาย ออร์แกนิค 

123 ไร่ตาทิพย์

124 บจก. สวนไผ่หลวง

125 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์อาหาร ต าบลสระพัฒนา

126 กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตสิงหบ์ุรี

127 บจก. บีนนี่โปรดักส์ 

128 วิสาหกจิชุมชนเกษตรกรทฤษฎใีหม่

129 บจก. ไทยสมาร์ทไลฟ์ 
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130 วิสาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรีย์เพชรบูรณ์

131 บจก. สุขมหาศาล 

132 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง

133 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีานวิทยาเขตสุรินทร์และเครือข่ายเกษตรอนิทรีย์

134 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกทุง่กลุาร้องไห้

135 กลุ่มท านาอนิทรีย์ลุ่มน้ าเสียวน้อย

136 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนข้าวอนิทรีย์ต าบลดงแดง

137 บจก. เอเชียแอนด์แปซิฟิคควอลิดีเทรด

138 ไร่ร่ืนรมย์ RAI RUEN ROM

139 สมบูรณ์เนเจอร์กรุ๊ป

140 บจก. กลุ่มสหกรณ์แมบ่้านภกัดีร่วมใจ

141 บจก. เอฟเวอร์ร่ีติง โคโคนัท

142 กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ ภภูสัสรา

143 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตน้ ามนัมะพร้าวบริสุทธิ์บ้านแสงอรุณ

144 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมนุไพรบ้านเกาะลอย

145 เดอะมอลล์ กรุ๊ป

146 บจก. แกรนด์ ออแกนิค

147 ไร่ผู้การ Raipukam Organic Farm

148 บจก. บุญระดม มลีาภ

149 บจก. เพียว พลัส ไพร์ม  (Pure Plus Prime Co.,LTD)

150 บจก. ริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์

151 บจก. ไบโอเอเซีย

152 บจก. ภคัร์ฑิลา ไทย เฮอร์เบิล 

153 บจก. มนูวิสเปอร์ฟาร์ม 

154 บจก. กรีนเนท เอสอี

155 Natural Agriculture and Uraiwan Farm

156 บจก. ครอบครัวมากอ่น 
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157 สวนพันทวี

158 บจก. สวนลาฮู

159 บจก. ซิน ออแกนิค อนิเตอร์ฟูด๊ส์

160 กรีนโกรทออร์แกนิค

161 บจก. แฮปปี ้บอกน์ 

162 ร้านกนิดี ผักดี สุขภาพดี

163 สุวิรุฬชาไทย Thai Tea Suwirun

164 ร้านชาประเสริฐ Prasert Tea

165 วิสาหกจิชุมชนพัฒนาการปลูกและแปรรูปข้าวเพือ่สุขภาพ

166 TASTY TREASURE (เทสต้ี เทรชเชอร์)

167 บจก. ภฐูาปัญญา ออกานิค

168 ไร่ทินกร (กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอนิทรีย์บ้านสมานมติร )

169 บจก. ไร่นายจุล คุ้นวงศ์

170 บจก. สหกรณ์การเกษตรสบปราบ

171 บจก. ปฐมรรค

172 กรีนลิฟวิ่งแคมป์

173 โครงการสามพรานโมเดล

174 บจก. เมฆขลา ลิฟวิ่ง (ประเทศไทย)

175 เครือข่ายตลาดสีเขียวสัญจร

176 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักผลไมอ้นิทรีย์ ต าบลหว้ยพลู

177 มลูนิธิเกษตรอนิทรีย์ไทย

178 บ้านสวนฟาร์ม

179 สินไทย อมิปอร์ต เอก็ชบอร์ต

180 กสิโม เอม็ แอนดี อ ีจ ากดั

181 พันตาล

182 ทางต้นลม

183 ผ้าฝ้ายทอมอืย้อมสีธรรมชาติ
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184 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มน้ ามอญแจ้ซ้อน

185 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก

186 GREENHOUSE

187 ECOZYGOODS

188 กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอนิทรีย์เชียงใหม่

189 บจก. เกรทโฟม โปรดักส์

190 หา้งหุน้ส่วนสามญัข้าวแต๋นทวีพรรณ

191 บจก. วาไรต้ี เอก็ซ์พอร์ต

192 บจก. ลิฟวิ่งไลท์ เดล่ี

193 นายทรงศักด์ิ ปาณปุณณัง

194 บจก. ทลอส กรุ๊ป (ประเทศไทย)

195 วิสาหกจิชุมชนผ้าทอมอืไหมแกมฝ้าย

196 บจก. เอม็เอน็เบฟเวอเรจ

197 บ้านวังอนิทร์ผลิตภณัฑ์สมนุไพรไทย

198 บจก. อ.ีแอล.เอฟ.บี. (ไทยแลนด์)

199 บจก. ไทยโอเชี่ยน ฟูด้ส์

200 บจก. บ้านต้นไม้

201 บจก. ฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิค , Hilltribe Organics Ltd.

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมคัรงานทีไ่ด้รับมาตรฐานสากล และมาตรฐานภายในประเทศ
   ส่วนมาตรฐานอื่นจะประกาศล าดับต่อไป


