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ชื่อสถำนประกอบกำร
Deena Herb
Pesatcharat
SocoolShop
Yohara Brand
Yohara Brand
กล้วยกรอบแก้ว
กลุ่มไข่เค็มสัมมาชีพบ้านลานควาย
กลุ่มไข่เค็มสัมมาชีพบ้านลานควาย
กลุ่มเครื่องแกง หมู่ 1 ตาบลท่าชะมวง
กลุ่มเครื่องแกง หมู่ 1 ตาบลท่าชะมวง
กลุ่มเครื่องแกง หมู่ 1 ตาบลท่าชะมวง
กลุ่มตัดเย็บบ้านบ่อเตย
กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย โคกม่วง
กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย โคกม่วง
กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย โคกม่วง
เกศณิชาพานิช
ต้มสามเหลี่ยมทอด
ทัวหลีเป๊ะ
นมถัว่ แระญี่ปุ่นอะนาตานิ
น้าผึ้งชันโรง ตราบ้านเกาะแลหนัง
บริษทั กรีนเทคไบโอแลบ จากัด
บริษทั กรีนเทคไบโอแลบ จากัด
บริษทั เกษตรภัณฑ์ กรุ๊ป จากัด
บริษทั ไทย มีดี อินเตอร์เนชัน่ เนล กรุ๊ป จากัด
บริษทั ไทย มีดี อินเตอร์เนชัน่ เนล กรุ๊ป จากัด
บริษทั นาราสมุทร จากัด
บริษทั นาราสมุทร จากัด
บริษทั บ้านกล้วย(2017) จากัด
บริษทั บ้านกล้วย(2017) จากัด
บริษทั บ้านกล้วย(2017) จากัด
บริษทั บีดแี ตร์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษทั เอสแอล อินดัสทรี จากัด
บริษทั เอสแอล อินดัสทรี จากัด

ชื่อ - สกุล
นางวนัชญา เดอรามันห์
นางสาวเภสัชรัตน์ กชกรจารุพงศ์
นางสาวสุคนธา แซ่เจีย
นางสาวบุญธิดา นิยมเดชา
นายอะหมัด นิยมเดชา
นายเกียรติศกั ดิ์ ปุรัษกาญจน์
นายสง่า เพ็ชรพรหม
นางกัญญารัตน์ เพ็ชรพรหม
นางสาวบุหลัน อภิบาลแบ
นางยู่นา ผลโสดา
นายเจะสะเหตุ ผลโสดา
นางกาญจนา อูมา
นางสมบูรณ์ ขวัญทอง
นางสาวอุษณี รักษ์ทอง
นายอานาจ ขวัญทอง
นางสาวจิณัฐศมน เนติอคั รวาณิช
นางสาวพรรณสิริ ปุรัษกาญจน์
นายสุรชัย นพสุวรรณ
นางนิภาภัทร์ ใจโสด
นายสมศักดิ์ หนิหลง
นายแอนโทนี่ ชัยกุล
นางสาวมธุรมาศ นันทเมธี
นายประกอบ ปริธญ
ั
นายนายวิมาน เหมมันต์
นายไพรัช วัชรพันธ์
นายมูหามัดซอบรี เซะบากอ
นางอุษา เซะบากอ
นางมาลัย เพ็งมูซอ
นายแมซอรี อะซา
นางสาวนาวาตี เพ็งมูซอ
นางสาวนาฬิกา ทิพย์สมบัติ
นายสรรค์วทิ ย์ วงศ์หิรัญเดชา
นางสาวญาเนตร ทองด้วง
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วันทีอ่ งั คำรที่ 18 สิงหำคม 2563 ณ โรงแรมลีกำร์เด้น หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
ลำดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ชื่อสถำนประกอบกำร
บ้านช้างไห้ 31 ม.3 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา
บ้านช้างไห้ 31 ม.3 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา
ปาริฉตั ร
ปาริฉตั ร
ผลิตภัณฑ์ส้มแขกแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ส้มแขกแปรรูป
ผีเสื้อ พรีเซนท์
ร้านด๊ะดีไซร์แอนด์เวดดิง้ ชุดแต่งงานอิสลาม
ร้านด๊ะดีไซร์แอนด์เวดดิง้ ชุดแต่งงานอิสลาม
ร้านต้มยาพลิกชีวติ
ร้านฟลอเร็นท์ เครื่องหนัง
ร้านอาหารครัวซารีนา
ร้านอาหารครัวซารีนา
โรงเรียนคอมพิวเตอร์การออกแบบและมัลติมีเดีย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิจัยและพัฒนารังนกไทย
วิสาหกิจชุมชนกาแฟรัษฎาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
วิสาหกิจชุมชนกาแฟรัษฎาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ห้างหุ้นส่วนจากัดบีเอ็มเทคโนโลยี
ห้างหุ้นส่วนจากัดบีเอ็มเทคโนโลยี
ห้างหุ้นส่วนจากัดมาเรียมโอเชีย่ น
ห้างหุ้นส่วนจากัดยอดรส
ห้างหุ้นส่วนจากัดรัตนโรจน์พนั ธุ์ คอนสตรัคชัน่
ห้างหุ้นส่วนจากัดแสงไทยวัสดุภัณท์
ห้างหุ้นส่วนจากัดอาลัมโปรดักส์
ห้างหุ้นส่วนจากัดเอ.พี.ซัพพลาย (2016)
เฮือนพิมพ์วภิ า

ชื่อ - สกุล
นางสุภาวดี หนูจันทร์
นายกิตติวทิ ย์ หนูจันทร์
นางสาวปาริฉตั ร ช่วยสง
นางสาวพรพรรณ ช่วยสง
นางอุรารัตน์ นิม่ ดวง
นายบุญชิด บุญราศรี
นางสาวเรวดี จินดาดา
นางสาวกอซีดะ๊ เหล็กดี
นายบัณฑิต เหล็กดี
นายวัฒนันท์ วิบูลกิจ
นางสาวศศิภารัตน์ เพชรเงินทอง
นางสาวรอจีดา หวังเบ็ญหมัด
นางอาฉะ หวังเบ็หมัด
นางสาวขวัญฤดี ประชาเสรี
นางธนวรรณ สุขสง
นางกนกวรรณ คาเนตร
นายศิริพงษ์ คาเนตร
นายอุดมศักดิ์ นนทมิตร
นางสาววิณิชชา เปรมศรี
นางสาวนิแย เจะอาแว
นางชาลิตา แสงจันทร์
นายพัชธนรัตน์ รัตนโรจน์พนั ธุ์
นางสาวนวลศรี รักษ์สาคร
นายดนรอหีม รามันเสะ
นางสาวรัตตา เกือ้ ขา
นางพิมพ์วภิ า เมืองเหมอะ

