
ล ำดับ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือ - สกุล
1 J.Klass Commercial Co.,Ltd. นายโชคภิญโญญน์ รัตนมาศทิพย์
2 Shalom health นางAreerat Ouyang
3 Shalom health นายWeisong Ouyang
4 Siam Fish นางสาวศศิรติกาญจน์ รุ่งศศิธร
5 Ton Suk Healthy Recipes นางสาวอลิสสาภ์ รักษาสุข
6 Triple a engineering and supply co.,ltd นายพงษเ์จริญ รัชตะธรรมสุข
7 Triple a engineering and supply co.,ltd นางสาวธนดี สกลุอนิทร์
8 Winn นางสาวกฤชณัท เอือ้องักรู
9 ใจเพชรเกษตรคนเมือง นายใจเพชร พระปัจจี
10 ญาอาภา สมุนไพรและสุขภาพ นายฐิติวัชร์ ชมุเพชรกลุวัฒน์
11 ญาอาภา สมุนไพรและสุขภาพ นางสาวธนิภา วชริาตรียากลุ
12 น้้าพริกเรือนลูกจัน นางสาวนิภารัตน์  ทองค้า
13 บริษทั เอม็ อีท รานส์ จ ำกดั  นายสานิตย์ สง สุรินทร์ 
14 บริษทั เอม็ อีท รานส์ จ ำกดั  นางธิดารัตน์  สง สุรินทร์ 
15 บริษทั เอม็ อีท รานส์ จ ำกดั  นายสุวัฒน์  แกว้ซัง
16 บริษทั จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จ้ากดั นายวิชญะ พฤกษากจิ
17 บริษทั จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จ้ากดั นางสาวฐิติมา เกตุทอง
18 บริษทั ทีเอสเอม็พ ีอนิดัสเทรียล จ้ากดั ว่าที่ร้อยตรี ดร.กรชวัล ไชยหงษพ์าณิชกลุ
19 บริษทั ทีเอสเอม็พ ีอนิดัสเทรียล จ้ากดั นางสาวธันยพร เสมอภาค
20 บริษทั ไทรเด้นท์ สตีล จ้ากดั นางสาวทิพวรรณ กติติพลารักษ์
21 บริษทั นิมิ เวิลด์ แพค็ คอร์ปอเรชัน่ จ้ากดั นางสาวนภัสสร ปานย้ิม
22 บริษทั นิมิ เวิลด์ แพค็ คอร์ปอเรชัน่ จ้ากดั นางสาวพชัรีพร พรหม์ศิริ
23 บริษทั เอเชยี ฟรุต คอร์ปอร์เรชัน่ (ไทยแลนด์) จ้ากดั นายธนาชยั จันทชาติ
24 บริษทั เอเชยี ฟรุต คอร์ปอร์เรชัน่ (ไทยแลนด์) จ้ากดั นางสาวสุนิสา วิสุทธิรัตน์
25 บริษทั เอเชยี ฟรุต คอร์ปอร์เรชัน่ (ไทยแลนด์) จ้ากดั นายวัชระ หัตถโยธิน
26 เมญ่า จ๊อปู นางสาวทัชชภร แสงโสภณ
27 เมญ่า จ๊อปู นายธนกฤต แสงโสภณ
28 ร้านบ้านเรา BAANRAO นางสาวกชกร สกลุ เดชธนา
29 ลิตาโฮมเมด นางสาวปาลิตา วัฒกวณิชย์
30 วิสาหกจิชมุชนบ้านหนองยางหนองหญ้าปล้อง นายยุทธศักด์ิ บ้าเพญ็ขจรศักด์ิ
31 วิสาหกจิชมุชมไทรักธรรม นางสาวชติุกาญจน์ วิทยประภารัตน์
32 วิสาหกจิชมุชมไทรักธรรม นางสาวฐิติรัตน์ สมินเย
33 วิสาหกจิชมุชมไทรักธรรม นางละมัย วิทยประภารัตน์

รำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรบักำรอบรม 
หลักสูตร กำรยกระดับมำตรฐำนสินค้ำและผลิตภัณฑ์ รุน่ที ่2
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34 สมหวังเฟอร์นิเจอร์ นางสาวปนัดดา ผาลา
35 สหพาณิชย์ ซัพพลาย นายปิยะวัฒน์ เฟื่องฟู
36 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัต้นไม้ไทย2560 นางปิยนาถ มณีรัตนายล
37 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัฟาร์มเห็ดหลินจือบ้านราชพฤกษพ์ษิณุโลก นางจงรักษใ์จ ชืน่จิตร์
38 อไุรวรรณฟาร์มเห็ด นางสาวอไุรวรรณ พลจักรี
39 อไุรวรรณฟาร์มเห็ด นายสมหมาย ควรเคียงเพชร
40 นายสุรศักด์ิ รักษาสุข
41 นางวิจิตรา รักษาสุข
42 นางออ่นศรี เทียนเงิน 
43 นางสาวบังอร สุขสวัสด์ิทวีชยั
44 นางนภา สุขศิริ
45 นางสาวพรชนก แสงแกว้
46 คุณณภัทร สาทพนัธ์
47 นางสาวธนาวดี สกลุทิมฤกษ์


