
ล าดบัที่ ชื่อ สกุล บริษัท / หน่วยงาน / กลุ่มวิสาหกิจ

1 กชพรรณ ดินปรางค์ Joy Healthy
2 กัญญจันทร์ สะสม Lets's Say Café
3 กัรตีนี   นิกือจิ ศูนย์รวมของฝากฮาลาลตลาดเมืองใหม่ยะลา
4 คอลี บูยา ข้าวเกรียบปลา
5 จันทร์ทอง จาอาบาล บริษัท วงทิพย์ จิวเวลร่ี จ ากัด
6 จันทิมา เซะอุเซ็ง ไข่เค็มสมุนไพรใบเตย
7 จารุพรรณ ฉิมปาน ร้านค้าประชารัฐ
8 จิตตรา เงินประเสริฐ Good Mind Shop
9 จิตภาณ์ กรณ์ทิพย์ ไข่เค็มอายุวัฒนะ
10 จิติพล แนวสุภาพ Beaty Herb
11 จิราวรรณ นิลมาก เดอะจีเรสซิเดนส์
12 จุฑาทิพย์ ดิษฐค าเริง ปภาดาจิเวลล่ี

13 ชาติชาย คันธี รัตนชาติ เจมส์

14 ซารีฟะ เบ็ญเตาะ ข้าวเกรียบก้อนและแปรรูป ปาลอกือโป๊ะ
15 ฐานิชา เหมือนมี ร้านค้าประชารัฐ วัดแคนอก
16 ฐิติทิพย์ ปิตินานนท์ น้ าผลไม้ปัน่ น้ าสมุนไพร
17 ดารณี แก้วตะพาน APC A PRODUCT CENTER CO.,LTD
18 ถาวร หนูยิ้มซ้าย ถ่านอัดแท่ง
19 ทิพจุฑา พ่วงลา ตลาดน้ าประชารัฐวัดแคนอก
20 ทิพย์สุดา ศิริกุล บริษัททิพาภูตะ จ ากัด
21 ทิพอรุณ บุญเทียม บริษัทไทยเอเซียบิสกิท จ ากัด
22 ธนัชชา จันทร์พวง เบเกอร่ี
23 นริศรา ลือชาพิพัฒน์ แคทส
24 นวพล วงศ์วิวัฒน์ไชย รองเท้าเซฟต้ี ติดชิป RFID
25 นิย๊ะ ตาปอ จ าหน่ายสินเชื่อ

26 นิรุสนีย์ ยุนู๊ ซีรีนโปรดักซ์

27 นิศาชล วิสัย นิศาสกินแคร์
28 นุชสรา ล าพูน ร้านค้าประชารัฐ

รายชื่อผู้ทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ร่วมทดสอบตลาด ณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
(ภาคธุรกิจทัว่ไป)
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29 นุรฮายาตี แนฆามา ข้าวเกรียบปลาแหลมโพธิ์
30 นูรีซาน ลาลา โรตีกรอบตราครัวอาชีวะ วอศ.ปัตตานี
31 บรรยเวกษก์ สงฤทธิ์ แอทโฮม
32 ปรานี จงเจริญวานิชย์ โรงงานธงชัย รีไซเคิล
33 ปิยะรัตน์ กิจนิกร อันวาโย
34 ปิยะวร ศรีลัษณ์ น้ าต้นหม่อนสวย
35 ผ่องเพ็ชร โลห์ชิงชัยฤทธิ์ PP เทรดด้ิง

36 พรเพ็ญ โลห์ชิงชัยฤทธิ์ เอส เค วี แอร์ คูลเลอร์
37 เพียงใจ ประคองสังข์ ปลาหวาน อาหารทะเลแปรรูป
38 ไพรัช เหล่ายัง ไข่เค็มอายุวัฒนะ บ้านปราชญ์
39 ฟาฮัด ยินฮายีอาแล แฮมเบอเกอร์อบไอน้ า
40 ภัทรพงศ์ พิพัฒน์บรรณกิจ บ้านขาหมู
41 มาซีนะฮ์ โต๊ะรายอ ลูกหยีแปรรูป "วีระวงศ์ 3"
42 มานะ วสุลิปิกร มานะฟาร์ม

43 มาริสา วงศ์วิเชียร ดีไอวายไอติมทอด

44 มารียะ อาแว กล้วยหินฉาบ
45 มาลัย เพ็งมูซอ วิสาหกิจชุมชน

46 โมฮัมหมัดรุสลัน มูสา ม.ตอปีปีมันฟูด้

47 ยุพา อินทร์โต ร้าน ย า ย า ตลาดน้ าประชารัฐสวนบัว
48 ร.ต.ท.สมควร ชาญช่างทหาร ร้านเมี่ยงค าเกษรบัว
49 รัชต ปิน่วันนา โคโคทาโกะยากิ
50 โรสมารีน กิตินัย กรือโป๊ะ ตราดอกแก้ว

51 โรฮานี กุลคีรีรัตนา ขนมบ้านอานาย
52 ลิขิต สุวรรณานาคร ลินาฟาร์ม
53 ลุบนา มะดีเยาะ Reeya princess by lubna
54 วสุ ตันติวงศ์ 5S HERBS
55 วิลาวรรณ วงศ์สุวรรณ ปุย๋ชีวภาพ บ ารุงดิน
56 วิลาศ ดีมานพ ร้านผ้าหอมไทยและซักแห้ง
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57 วิไลวรรณ สายวารี กระดานนวดคลายเส้น
58 ศุภวิญญ์ ธนศุภฤกษ์ Shabu Kamui
59 สมวงศ์ ศรพรหม โรงเพาะเห็ด (เห็ดนางฟ้า เห็ดขอบขาว ฯลฯ)
60 สมหมาย ทองนาค ร้านค้าประชารัฐ บ้านอ้อมใหญ่
61 สรรเสริญ ทองคง MEMO 
62 สันติ รัตศิริพรหม Aroma Herbs
63 สายใจ อยู่คงธรรม ขนมไทยโบราณ
64 สารีฮ๊ะ วาเฮง วิสาหกิจชุมชน

65 สุกัญญา เขียวรัตน์ ต้นไม้มงคลอัญมนี
66 สุวสา พ่วงโต ตังค์ซอลท์ เกลือสปา 
67 หนิม ทองเม้า ร้านค้าประชารัฐ พีพี มินิมาร์ท
68 องอาจ สายวารี บ้านขนมอามีน
69 อรนุช ซ่อนเจริญ Func Food Herbal Drink
70 อรัญญา รัตนพันธ์ ของทีร่ะลึกจากแบงค์ เช่น ดอกไม้ต่างๆ

71 อับดุลเลาะห์  โต๊ะเด็ง ปลาทับทิม

72 อับดุลฮาลิม ยานยา ยานยาฮาลาลฟูด้ส์
73 อุไรวรรณ ขันเงิน สปากระเป๋า
74 เอกะณัฐฐา กรรณภูติ สปากระเป๋า
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