
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล                         บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 น.ส. พชัรินทร์   มณีร ำพนั บจก. ไทยน ้ำทิพย ์สำขำเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

2 นำยไพโรจน์ งำมเมือง บจก. ไทยน ้ำทิพย ์คอมเมอเชียล สำขำเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

3 นำยบวรชยั   จนัทำพนู บจก. สหพำนิช เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

4 นำยภูวเดช   พงศธ์นำภคั บจก. สหพำนิช เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

5 นำยชุมพร   ษีดำ บจก. สหพำนิช เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

6 นำยเล็กสนัต์ิ   วงัรำษฎร์ บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

7 นำยสงกรำนต ์  พำนนัต์ บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

8 น.ส. ผลรดี   นิยมอดุลย์ บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

9 น.ส. วรำภรณ์   กนัทะวงค์ บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

10 นำยะวชัชยั   ทำแดง บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

11 นำงสำยทิพย ์  ศรีภูมิ บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

12 นำงกรภิวำ   พรมเสน บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

13 นำยอรัญ   พวงมำงลยั บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

14 น.ส. รัชนีพร    ตนัตินำมชยั บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

15 นำยวสนัต ์  งำมดี บจก. ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

16 นำยพิษณุ   ค  ำมำเมือง บจก. ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

17 นำยฉตัรชยั   ขนุศรี บจก. ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

18 นำยจุมพล   ถำค  ำต๊ิบ บจก. ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

19 น.ส. ลดัดำวลัย ์  ไชยค ำปัน บจก. เชียงใหมโ่พลสตำร์ (1992) เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

20 นำงจุฑำรัตน์   ประจงคท์รัพย์ บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช เชียงใหม่

21 น.ส. แฉลม้   สีโหมดสุข บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช เชียงใหม่

22 นำยจีฬศกัด์ิ   เสรีอ ำนวย บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

23 นำยนภดล   บริรักษ์ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

24 นำยโยธิน   เพช็รหำญ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

25 น.ส. ชชันำ   ด ำรงผล บจก. เทพปัญญำธุรกิจ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

26 น.ส. สุคนท ์  จนัทร์เรือนงำม บจก. เทพปัญญำธุรกิจ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

27 นำยนพภิวฒัน์   สิงห์พนัธ์ บมจ. เชียงใหมโ่ฟเซ่นฟดูส์ โรงงำน 2 เชียงใหม่

28 นำงพิชยำ   พรรณะ บมจ. เชียงใหมโ่ฟเซ่นฟดูส์ โรงงำน 2 เชียงใหม่

29 น.ส. ณัชรวำดำ   เข่ือนแกว้ บมจ. เชียงใหมโ่ฟเซ่นฟดูส์ โรงงำน 2 เชียงใหม่

30 นำยกิตติพทัธ์   ทำเกิด บมจ. เชียงใหมโ่ฟเซ่นฟดูส์ โรงงำน 2 เชียงใหม่

รำยช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. วนัที ่24-25 พ.ค. 2019
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รำยช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. วนัที ่24-25 พ.ค. 2019

31 นำยสิทธิพงษ ์  มิงยะสุ บจก. ปำนำคอลเลคชัน่ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

32 นำยธีรเดช   ขำวอ่อน บจก. ปำนำคอลเลคชัน่ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

33 นำยสมชำย   หวงัอนพฒัน์ บจก. โฮเทล็คลัเจอร์ (เชียงใหม)่ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

34 น.ส. รัตนำภรณ์   แสงเอ้ือง บจก. จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

35 นำยณรงคศ์กัด์ิ   จิตน่ิ์ม บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

36 นำงภญัญำพิชญ ์  ขนุนำงจ่ำ บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

37 น.ส. ปัทมำ   แซงสิงห์ บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

38 น.ส. พชัรีภรณ์   มลูศรี บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

39 นำยจตุพร  ศิริธรรม บจก. เฮิร์บ เบสิค เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

40 นำยอุทยั  ปิยชำติทิพยกุล บจก. เฮิร์บ เบสิค เชียงใหม่ จ่ำยแลว้

41 บจก.ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

42 บจก.ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

43 บจก.ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

44 บจก.ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

45 บจก.ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

46 บจก.ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

47 บจก.ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

48 บจก.ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่
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