
ล ำดับ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือ - สกุล
1 Deena Herb นางวนัชญา เดอรามันห์
2 Pesatcharat นางสาวเภสัชรัตน์ กชกรจารุพงศ์
3 SocoolShop  นางสาวสุคนธา  แซ่เจีย
4 Yohara Brand นางสาวบุญธิดา นิยมเดชา
5 Yohara Brand นายอะหมัด นิยมเดชา
6 กล้วยกรอบแกว้ นายเกยีรติศักด์ิ ปุรัษกาญจน์
7 กลุ่มไขเ่ค็มสัมมาชพีบ้านลานควาย นายสง่า เพช็รพรหม
8 กลุ่มไขเ่ค็มสัมมาชพีบ้านลานควาย นางกญัญารัตน์ เพช็รพรหม
9 กลุ่มเคร่ืองแกง หมู ่1 ต าบลท่าชะมวง นางสาวบุหลัน อภิบาลแบ
10 กลุ่มเคร่ืองแกง หมู ่1 ต าบลท่าชะมวง นางยู่นา ผลโสดา
11 กลุ่มเคร่ืองแกง หมู ่1 ต าบลท่าชะมวง นายเจะสะเหตุ ผลโสดา
12 กลุ่มตัดเย็บบ้านบ่อเตย นางกาญจนา อมูา
13 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย โคกม่วง นางสมบูรณ์ ขวัญทอง
14 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย โคกม่วง นางสาวอษุณี รักษท์อง
15 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย โคกม่วง นายอ านาจ ขวัญทอง
16 เกศณิชาพานิช นางสาวจิณัฐศมน เนติอคัรวาณิช
17 ต้มสามเหล่ียมทอด นางสาวพรรณสิริ ปุรัษกาญจน์
18 ทัวหลีเป๊ะ นายสุรชยั นพสุวรรณ
19 นมถัว่แระญี่ปุ่นอะนาตานิ นางนิภาภัทร์ ใจโสด
20 น้ าผ้ึงชนัโรง ตราบ้านเกาะแลหนัง นายสมศักด์ิ หนิหลง
21 บริษทั กรีนเทคไบโอแลบ จ ากดั นายแอนโทนี ่ชยักลุ
22 บริษทั กรีนเทคไบโอแลบ จ ากดั นางสาวมธุรมาศ นันทเมธี
23 บริษทั เกษตรภัณฑ์ กรุ๊ป จ ากดั นายประกอบ ปริธัญ
24 บริษทั ไทย มีดี อนิเตอร์เนชัน่เนล กรุ๊ป จ ากดั นายนายวิมาน เหมมันต์
25 บริษทั ไทย มีดี อนิเตอร์เนชัน่เนล กรุ๊ป จ ากดั นายไพรัช วัชรพนัธ์
26 บริษทั นาราสมุทร จ ากดั นายมูหามัดซอบรี เซะบากอ
27 บริษทั นาราสมุทร จ ากดั นางอษุา เซะบากอ
28 บริษทั บ้านกล้วย(2017) จ ากดั นางมาลัย เพง็มูซอ
29 บริษทั บ้านกล้วย(2017) จ ากดั นายแมซอรี อะซา
30 บริษทั บ้านกล้วย(2017) จ ากดั นางสาวนาวาตี เพง็มูซอ
31 บริษทั บีดีแตร์(ไทยแลนด์) จ ากดั นางสาวนาฬิกา ทิพย์สมบัติ
32 บริษทั เอสแอล อนิดัสทรี จ ากดั นายสรรค์วิทย์ วงศ์หิรัญเดชา
33 บริษทั เอสแอล อนิดัสทรี จ ากดั นางสาวญาเนตร ทองด้วง
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34 บ้านชา้งไห้ 31 ม.3 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา นางสุภาวดี หนูจันทร์
35 บ้านชา้งไห้ 31 ม.3 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา นายกติติวิทย์ หนูจันทร์
36 ปาริฉตัร นางสาวปาริฉตัร ชว่ยสง
37 ปาริฉตัร นางสาวพรพรรณ ชว่ยสง
38 ผลิตภัณฑ์ส้มแขกแปรรูป นางอรุารัตน์ นิม่ดวง
39 ผลิตภัณฑ์ส้มแขกแปรรูป นายบุญชดิ บุญราศรี
40 ผีเส้ือ พรีเซนท์ นางสาวเรวดี จินดาด า
41 ร้านด๊ะดีไซร์แอนด์เวดด้ิง ชดุแต่งงานอสิลาม นางสาวกอซีด๊ะ เหล็กดี
42 ร้านด๊ะดีไซร์แอนด์เวดด้ิง ชดุแต่งงานอสิลาม นายบัณฑิต เหล็กดี
43 ร้านต้มย าพลิกชวิีต นายวัฒนันท์ วิบูลกจิ
44 ร้านฟลอเร็นท์ เคร่ืองหนัง นางสาวศศิภารัตน์ เพชรเงินทอง
45 ร้านอาหารครัวซารีนา นางสาวรอจีดา หวังเบ็ญหมัด
46 ร้านอาหารครัวซารีนา นางอาฉะ หวังเบ็หมัด
47 โรงเรียนคอมพวิเตอร์การออกแบบและมัลติมีเดีย นางสาวขวัญฤดี ประชาเสรี
48 วิสาหกจิชมุชนกลุ่มวิจัยและพฒันารังนกไทย นางธนวรรณ สุขสง
49 วิสาหกจิชมุชนกาแฟรัษฎาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นางกนกวรรณ ค าเนตร
50 วิสาหกจิชมุชนกาแฟรัษฎาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นายศิริพงษ ์ค าเนตร
51 ห้างหุ้นส่วนจ ากดับีเอม็เทคโนโลยี นายอดุมศักด์ิ นนทมิตร
52 ห้างหุ้นส่วนจ ากดับีเอม็เทคโนโลยี นางสาววิณิชชา เปรมศรี
53 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัมาเรียมโอเชีย่น นางสาวนิแย เจะอาแว
54 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัยอดรส นางชาลิตา แสงจันทร์
55 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัรัตนโรจน์พนัธ์ุ คอนสตรัคชัน่ นายพชัธนรัตน์ รัตนโรจน์พนัธ์ุ
56 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัแสงไทยวัสดุภัณท์ นางสาวนวลศรี รักษส์าคร
57 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัอาลัมโปรดักส์ นายดนรอหีม รามันเสะ
58 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเอ.พ.ีซัพพลาย (2016) นางสาวรัตตา เกือ้ข า
59 เฮือนพมิพวิ์ภา นางพมิพวิ์ภา เมืองเหมอะ


