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1 นายรพีพรรณ   หิดก าปัง บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู จ่ายแลว้
2 นายวีระศกัด์ิ   กิตติบลัลงักก์ุล บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู จ่ายแลว้
3 นายส่งศกัด์ิ   วงัพฤกษ์ บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู จ่ายแลว้
4 น.ส.วาสนา   จินา บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

5 นางกรรณิการ   ไชยเดช บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
6 นายอ าพล   ตะ๊เงิน บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
7 นายยทุธพงษ ์  เรืองศิริ บจก. เชียงใหม่ เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
8 น.ส. พชัรินทร์   อา้ยเปีย บจก. เชียงใหม่ เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
9 นางพิมพนัธ์   อุปถมัภ์ บจก. เชียงใหม่ เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

10 นางผอ่งพนัธ์   มีครู บจก. เชียงใหม่ เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
11 นายสุทธิพนัธ์   กนัทา บจก. เชียงใหม่ เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
12 น.ส. วาสนา   บริรักษ์ บจก. เชียงใหม่ เฟรชมิลด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
13 น.ส. วิลนัดา   ไชยวงค์ บจก. เชียงใหม่ เฟรชมิลด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

14 นายพรชยั   ขวญัใจ บจก. เชียงใหม่ เฟรชมิลด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
15 น.ส.วรางคณา สินธุยา บจก. เชียงใหม่ เฟรชมิลด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
16 นายอินทร   กุลธรวฒันา บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
17 นายสุทธ์วิรุฬห์    จอมใจ บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
18 น.ส. กมลรัตน์   หลวงสุวรรณ บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
19 นายต่อสกุล   กนัธะค า บจก. เพียวเมาน์เทน เชียงใหม่ จ่ายแลว้
20 น.ส. ปนิดดา   ศุทธกิจ บจก. เพียวเมาน์เทน เชียงใหม่ จ่ายแลว้
21 น.ส. นอ้ย   กล่ินสม บจก. เพียวเมาน์เทน เชียงใหม่ จ่ายแลว้

22 นางพิกุล   มุทุมล บจก. เพียวเมาน์เทน เชียงใหม่ จ่ายแลว้
23 นายสุชาติ   ชยัสิทธ์ิ บจก. เมกา้พลาสติก เชียงใหม่ จ่ายแลว้
24 นายขวญัชยั   ค  างอน บจก. เมกา้พลาสติก เชียงใหม่ จ่ายแลว้
25 น.ส. วิไลพร   ทาวรรณ บจก. เมกา้พลาสติก เชียงใหม่ จ่ายแลว้
26 นายเอกพงค ์  กุยแกว้ บจก. เมกา้พลาสติก เชียงใหม่ จ่ายแลว้
27 แสงจนัทร์   แอ่นกาศ บจก. เมกา้พลาสติก เชียงใหม่ จ่ายแลว้
28 นายจารุกิตต์ิ   สารสุ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
29 นางอมัไพวรรณ   คณาญาติ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
30 น.ส. ดุษฎี   กนัธา บจก. เชียงใหม่ วีระกิจ (2008) เชียงใหม่ จ่ายแลว้
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31 นายฤทธิไกร   สุขศรี บจก. ซีเอสสปอร์ต ไทยแลนด ์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
32 น.ส. อรพรรณ   เงาหิน บจก. ซีเอสสปอร์ต ไทยแลนด ์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
33 จินตนา   ศรีวิชยั บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่ จ่ายแลว้
34 ดาราณี   จิรนนัทนุกุล บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่ จ่ายแลว้

35 ชุลีกร   จนัโสติ บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่ จ่ายแลว้
36 นางวิลาวรรณ์   ศรีค  าดี บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่ จ่ายแลว้
37 นางพงษเ์ทพ   ขติัพิบูลย์ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
38 นายธนะศกัด์ิ   วงศไ์ชย บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
39 นายชวิศ   ขติัพิบูลย์ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
40 น.ส. ณรันกร   จิตเท่ียง บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
41 นางจินตนา   แสงเข่ือน บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
42 น.ส. ลลิตา   สิงหวริรนนท์ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
43 นายสุริยนั   สัญโญ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

44 น.ส.บุญสนอง   ขติัพิบูลย์ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
45 นายเอกชยั   ศรีหม่ืน บจก. คริสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่ จ่ายแลว้
46 นายไพโรจน์   สุวรรณกิจ บจก. อาร์ทีแอล ทรานสปอร์ตเตชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
47 นายเลิศไพบูลย ์  วิสุทธ์ิ บจก. อาร์ทีแอล ทรานสปอร์ตเตชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
48 นายวชัรินทร์   พฒันสุวิมล บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ W
49 นายธวตัร   คุณทะนะ บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ W
50 น.ส. จิราพร   โพธ์ิทอง บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ W
51 น.ส. อรพิน   เปียดี บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ W

52 นายสุรชยั   ขวา้งแป้น บจก. บิลเล่ียน ฮอสพิแทลลิที เชียงใหม่ จ่ายแลว้
53 น.ส. นนัทภ์าอร   ทองแกว้ บจก. บิลเล่ียน ฮอสพิแทลลิที เชียงใหม่ จ่ายแลว้
54 นางบานเยน็   โอตะแปง บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ น่าน จ่ายแลว้
55 นายธนดล   จงรักษส์ัตย์ หจก. อิสริยะผล เชียงใหม่ จ่ายแลว้
56 นายกฤษฎา   เมตตนัตคุปต์ หจก. อิสริยะผล เชียงใหม่ จ่ายแลว้
57 น.ส.ณฐัมาศ           สันกลกิจ บจก. พิบูลยค์อนกรีต เชียงใหม่ จ่ายแลว้
58 น.ส.วรรณวรางค ์    ชมหอม บจก. พิบูลยค์อนกรีต เชียงใหม่ จ่ายแลว้
59 นายธนวฒัน์   อุติลา บจก. วิศวภทัร เชียงใหม่ จ่ายแลว้
60 น.ส. ธณชัพร   เหมือนทองดี บจก. วิศวภทัร เชียงใหม่ จ่ายแลว้


