
ล ำดบั ช่ือ - สกุล                         บริษัท จังหวดั สถำนะ
1 นายศราวธุ   สุทธสุภา บจก. ดวงตะวนัโฮเตล็ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
2 นายสิทธิกร   วิภูสัตรัตนา บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
3 นายสุชาติ   สิงห์ใจ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
4 น.ส. จารุณี   ตุ่นค า บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
5 นางดาริน   ปัญญาณะ บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
6 นางอรสา   สุตา บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
7 นางณิชาภทัร   ศรีนวล บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
8 น.ส. มทันา   สงวน บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
9 น.ส. วราภรณ์   ดาวเรือง บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

10 นายสมชาย   มูลทากูล บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
11 นายสุทธิชยั สันติทวีชยั บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
12 นางอรทยั   อยูต่่อ บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
13 น.ส. ปริญญา   กา้งออนตา บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
14 น.ส. ปราณี   วนาลยัสุขสันต์ บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
15 น.ส. จนัทร์จิรา   แสนสนุก บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
16 นายธวชัชยั  มาศยะ บจก.วีระพานิช เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
17 นายนคร   ปิยามาตย์ บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่ จ่ายแลว้
18 นายวชิรา สามารถ บจก. สยามมนัดาเลย ์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
19 นายเจษฎา   หลา้ฟู บจก. เอเลเฟนท ์ฮิลส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
20 นายสุวิวฒัน์  กวีวฒิุพงศ์ บจก. เฮงลิสซ่ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้
21 นายศุภฤกษ ์  บุญรักษา บจก. เฮงลิสซ่ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้
22 นายสุธินนัท ์  ทยานุกูล บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่
23 นายศาศรัต   หม่ืนยา บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่
24 นางศิริพรรณ   โสตถิถาวร บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่
25 น.ส. สุกญัญา   นอ้ยปลูก บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่
26 น.ส. อรอุมา   สิบกระพนั บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่
27 น.ส. ประพาพร   จีลา บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่
28 นายธเนศ   ไชยมงคล บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่
29 น.ส.กลัยรัตน์          ชยัพยอม บจก. ชีน เรย ์เอ็มบรอยเดอร่ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
30 นายกฤษณ์             สายสืบ บจก. ชีน เรย ์เอ็มบรอยเดอร่ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
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31 น.ส.แกว้ตา            กองงาม บจก. ชีน เรย ์เอ็มบรอยเดอร่ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
32 น.ส.ณฐัพชัร์           มาเจริญ บจก. ชีน เรย ์เอ็มบรอยเดอร่ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
33 น.ส.สีมา                สุขดี บจก. ชีน เรย ์เอ็มบรอยเดอร่ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
34 น.ส.หทยักาญจน์    ผา้แดง บจก. ชีน เรย ์เอ็มบรอยเดอร่ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
35 นางสาวสายใจ ค  าสาย บจก. โปร อินดสัเทรียล เชียงใหม่ จ่ายแลว้
36 นายสมพงศ ์  บุญแลน บจก. โตโยตา้ลา้นนา เชียงใหม่
37 นายเอนก   บุญแกว้ บจก. โตโยตา้ลา้นนา เชียงใหม่
38 นายสุริยะ   ยาสาร บจก. นิธิฟู้ดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
39 นายประกิจ   เช้ือช่าง บจก. ฮอนดา้ พาราไดซ์เชียงใหม่ เชียงใหม่
40 นายธีรเชษฐ   ปูมะ บจก. ฮอนดา้ พาราไดซ์เชียงใหม่ เชียงใหม่
41 นายพีระพงศ ์  ปินตาละ บจก. ฮอนดา้ พาราไดซ์เชียงใหม่ เชียงใหม่
42 นายเทพด ารง   ม่วงฉลาด บจก. ฮอนดา้ พาราไดซ์เชียงใหม่ เชียงใหม่
43 นายสายทิตย ์  เพลยั บจก. ฮอนดา้ พาราไดซ์เชียงใหม่ เชียงใหม่
44 นายศรราม   ชนะชยัขนัธ์ บจก. ฮอนดา้ พาราไดซ์เชียงใหม่ เชียงใหม่
45 นายทิมมัพร   ตามวงศ์ บจก. เชียงใหม่ เบาวอเรช เชียงใหม่
46 นายนพชยั   ท  าทูล บจก. เชียงใหม่ เบาวอเรช เชียงใหม่
47 น.ส. เกษราภรณ์   จนัทร์เรือน บจก. เชียงใหม่ เบาวอเรช เชียงใหม่
48 นายวีรชยั   มูลดี บจก. เชียงใหม่ เบาวอเรช เชียงใหม่
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