
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล                         บริษัท จังหวดั สถำนะ

1 นายเกีรยติศกัด์ิ   เลิศวฒิุวรลกัษณ์ บจก. แพนดอร่า โพรดกัส์ชัน่ ล  าพนู จ่ายแลว้

2 นายจีรศกัด์ิ   แกว้ประเสริฐ บจก. สันติภาพ (ฮั้วเพง็ 1958) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

3 นายบุญช่วย   รวงทอง บจก. สันติภาพ (ฮั้วเพง็ 1958) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

4 น.ส. สุภาพร   กนัทะวงัชยั บจก. สันติภาพ (ฮั้วเพง็ 1958) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

5 น.ส. พิกุล   ถาวร บจก. เชียงใหม่ เบเวอเรช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

6 น.ส. ปรัชญาภรณ์   กลา้หาญ บจก. เชียงใหม่ เบเวอเรช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

7 น.ส. อนงคพ์ร   มูลดี บจก. เชียงใหม่ เบเวอเรช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

8 นายธพรรษ   วงัพฤกษ์ บจก. เชียงใหม่ เบเวอเรช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

9 นายนนัทกร   ฟองเมฆ บจก. เชียงใหม่ เบเวอเรช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

10 นายกฤษฎา   พร่ังพลอย บจก. เชียงใหม่ เบเวอเรช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

11 นายภคสิญจน์   สมหวงั บจก. เชียงใหม่ เบเวอเรช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

12 น.ส. ธนรัตน์   ชินารักษ์ บจก. เชียงใหม่ เบเวอเรช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

13 น.ส. อลัชลี   ขตัติยะ บจก. เชียงใหม่ เบเวอเรช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

14 นายจรัสพงศ ์  กิตติคุณ บจก. เชียงใหม่ เบเวอเรช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

15 นายอภิศกัด์ิ   สิงห์ธะนะ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย เชียงใหม่ 12-มิ.ย.

16 นายไพศาล   นากสุข บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่ จ่ายแลว้

17 นายธิติพรงศ ์  ทาทอง บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่ จ่ายแลว้

18 ณทัศ   ลกัขธรรม บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่ จ่ายแลว้

19 น.ส. ศศิวิมล   ดิลกวฒันานนท์ บจก. นิธิฟดูส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

20 นายราชนัย ์  ปัญญา บจก. นิธิฟดูส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

21 นางศิริพร   แกว้เทพ บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้

22 นายเทวิน   สุพรรุบล บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้

23 นายตุล   ตาระกา บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้

24 ตายะนกร   พงษเ์สน บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้

25 น.ส. วิลาวลัย ์  วิชชุนิลุบล บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้

26 น.ส. วริราภรณ์   ใจติ บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้

27 นายสนธิชยั   นนัตะรัตน์ บจก.พงษร์ะวี เชียงใหม่ จ่ายแลว้

28 นายสมคิด   ทาลยั บจก.พงษร์ะวี เชียงใหม่ จ่ายแลว้

29 นายอรรถพล   บุญเจริญ บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม่ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

30 นายนที   อินทรัตน์ บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม่ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. วนัที ่22-23 ม.ิย. 2018
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31 นายวิเชษฐ์   อูปขาว บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม่ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

32 นายจิรวฒัน์   สุวฒันา ส านกังานบริการลูกคา้ กสท เขตเหนือ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

33 นายสุรชยั   ไตรศรัทธ์ ส านกังานบริการลูกคา้ กสท เขตเหนือ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

34 น.ส.อาทิชา   ดีวฒันากูล บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท ล าพนู 15-มิ.ย.

35 นางช่อผกา   สมยาน์ณะ บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท ล าพนู 15-มิ.ย.

36 นายสัญญา   สมยาน์ณะ บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท ล าพนู 15-มิ.ย.

37 นางกลัยาณี   ทองค าคูณ บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

38 นายอุทยั   ทิพยปั์ญญา บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

39 น.ส. รุจิรา   ชมพู บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

40 นายเอกวฒัน์   ไชยชนะ บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

41 น.ส.แววตา วงคค์ม บจก. แมชเทค อินเตอร์เนชัน่แนล เชียงใหม่ จ่ายแลว้

42 นายมนู เทพบรรจง บจก. แม่ริมเทอเรซ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ่ายแลว้

43 นางนิชาภทัร  ศิวอกัษร  บจก. สักกอกเจริญฟาร์ม ล าพนู จ่ายแลว้

44 น.ส. เจริญรัตน์   พีรันธรกิตติกุล บจก. สักกอกเจริญฟาร์ม ล าพนู จ่ายแลว้

45 นายอนนัต ์  งวัผะ  บจก. สักกอกเจริญฟาร์ม ล าพนู จ่ายแลว้

46 นางณฐัธิดา   เสกิละ บจก. สักกอกเจริญฟาร์ม ล าพนู จ่ายแลว้

47 น.ส.  อญัชลี   ตะ๊วงค์ หจก. ดีบุญ พร็อพเพอร์ตี เชียงใหม่ จ่ายแลว้

48 นายวิเชียร  แจง้พร บจก. ทิพยสุ์โขทยั ไอโอเอนเนอยี ่ สุโขทยั จ่ายแลว้

49 นายสราวฒิุ  เข้ียวงา บจก. ทิพยสุ์โขทยั ไอโอเอนเนอยี ่ สุโขทยั จ่ายแลว้

50 นายสุรัตน์  จิตตะทตั บจก. ทิพยสุ์โขทยั ไอโอเอนเนอยี ่ สุโขทยั จ่ายแลว้

51 นางสาวอรวรรณ  ชูอยู่ บจก. ทิพยสุ์โขทยั ไอโอเอนเนอยี ่ สุโขทยั จ่ายแลว้

52 นายสิทธิพงษ ์  จินดาหลวง บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสริร์ช เชียงใหม่ 15-มิ.ย.

53 นายประมวล   จุ่มแกว้ บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสริร์ช เชียงใหม่ 15-มิ.ย.

54 นายฐิตติพงษ ์  สมมิตร บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสริร์ช เชียงใหม่ 15-มิ.ย.

55 นางศรีวรรณ   จุ่มบี บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสริร์ช เชียงใหม่ 15-มิ.ย.

56 นางวิภาดา   พรหมอารักษ์ บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสริร์ช เชียงใหม่ 15-มิ.ย.

57 นายวชิระ   ดอนเทียนพวง บจก. จตุรงคท์ราย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

58 นายภทัรภูมิ   พลชะนะ บจก. จตุรงคท์ราย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

59 นายเอนก   ศิริวรรณา บจก. จตุรงคท์ราย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

60 นายสมชาย   เท่ียงมัน่ บจก. จตุรงคท์ราย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
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61 น.ส. เพชราภรณ์   ยะมงคล บจก. จตุรงคท์ราย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

62 นายทวีศิลป์   หล่อวงศ์ บจก. นอร์ทเทอร์น โลจิสติกส์ ทรานส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

63 นายรุ่งเรือง   คณิตปัญญาเจริญ บจก. คียแ์มน เอา้ทซ์อร์ส เชียงใหม่ จ่ายแลว้

64 น.ส. กลัยา   แสนใจ บจก. คียแ์มน เอา้ทซ์อร์ส เชียงใหม่ จ่ายแลว้

65 นายชินทตั   กลบัวิหก บจก. คียแ์มน เอา้ทซ์อร์ส เชียงใหม่ จ่ายแลว้

66 นายกฤษณ์   กู่แดง บจก.  เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

67 น.ส. สุนิสา   ราชประทุม บจก.  เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

68 นายบณัฑิต   สุขกอ้น บจก.  เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

69 น.ส. วาสนา   ปาระมี บจก.  เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

70 นายชูศกัด์ิ   เช้ือค  าฟู บจก.  เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

71  นายณฐัวฒิุ   ทาอินตะ๊ บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

72  นางอภิญญา  มหาวนัไชย บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

73 นายวสุรุจน์  รุจนพรหม บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

74  วา่ท่ี ร.ต.จีระพนัธ์  โปธิกุล บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

75  นายกิตติคุณ   วงศไ์ชยวณิชย์ บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

76  นายวิศรุต  จนัทร์ฉาย บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

77  นายไชยธิวฒัน์  เจนสมบูรณ์ บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

78  นายอิทธิเดช สันทา บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

79 น.ส. กานตนิ์ชชา   นุสุค  า บจก. ตนับุญ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

80 นายไพรสิงห์   แซ่เอ้ือ บจก. ตนับุญ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

81 น.ส. ประภาพร   หรหมศิลปชยั บจก. ตนับุญ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

82 นายฎรงคฤ์ทธ์ิ   กิติกุศล บจก. ศาลาฟาสเตอร์เพน้ท ์สาขาท่ี 00001 เชียงใหม่ จ่ายแลว้

83 น.ส. นฤมล   กบกนัทา บจก. อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

84 นายอุเทน   ขนัแกว้ บจก. อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

85 นายเอกพงศ ์  นนที บจก. อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

86 นายอนุชา   อินตะ๊วงษ์ บจก. อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

87 น.ส. ทิพยว์รรณ   ชาเมธาวี หจก. อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

88 น.ส. สุชาวดี   ค  านุช หจก. อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

89 นายจกัรพนัธุ์   อุปค า โรงแรม AWAY CHIANGMAI THAPAE RESORT เชียงใหม่ จ่ายแลว้

90 นายธญัพิพฒัน์   ลือเรือง บจก. ศรีวตัสะ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
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91 นายธนพนธ์   ปันเจียง บจก. ศรีวตัสะ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

92 นายวารินทร์   จนัมีศรี บจก. ศรีวตัสะ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

93 นายเทพภากรณ์   ภกัดีโยธิน โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

94 นายอนุชา   คุมขาว โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

95 นายประสิทธ์ิ   ปันลง โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

96 นางเอ้ือม   สุริยา โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

97 นางณชัยา   ชยัชนะ โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

98 นายอ าพล   ตะ๊เงิน บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

99 น.ส. ทิพยสุ์ดา   อุตก๋าธง บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

100 นายบรรเจิด   แวน่ไว บจก. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ สาขาท่ี 00005 เชียงใหม่ จ่ายแลว้

101 น.ส. ญาณทัฉรา   สุขสวสัด์ิ บจก. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ สาขาท่ี 00005 เชียงใหม่ จ่ายแลว้

102 น.ส. ยศวดี   ฉายมณี บจก. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ สาขาท่ี 00005 เชียงใหม่ จ่ายแลว้

103 น.ส. จรรยา   โพธิพงศ์ บจก. รายา เฮอริเทจ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

104 น.ส. สุชาดา   เชอมือกู่ บจก. รายา เฮอริเทจ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

105 นายกฤษดา   แฮหลา้ บจก. ปานาคอลเลคชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

106 นายอลงกรณ์   ริกนัตี บจก. ปานาคอลเลคชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

107 นายพรเจตน์   เครือทอง บจก. เชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก เชียงใหม่ จ่ายแลว้

108 นางปินประภา   ใจยะ บจก. เชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก เชียงใหม่ จ่ายแลว้

109 นางผลหอม   ค  าลาพิช บจก. เชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก เชียงใหม่ จ่ายแลว้

110 น.ส. ป่ินมณี   ตน้ซินดา บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่ จ่ายแลว้

111 นายศราวธุ   ชยัช่วง หจก. พี.ดบับลิว.เอส คอนกรีต เชียงใหม่ จ่ายแลว้

112 บมจ ซีพีออลล์ เชียงใหม่

113 นายสมพงษ ์  อินตา บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ)้ เชียงใหม่ 16-มิ.ย.

114 น.ส.อ าพร       โพธ์ิภิขุ บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ)้ เชียงใหม่ 16-มิ.ย.

115 น.ส.อรชร        ก๋าค  า บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ)้ เชียงใหม่ 16-มิ.ย.

116 น.ส.นนัทรรณ ไข่ค  า บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ)้ เชียงใหม่ 16-มิ.ย.

117 น.ส.ศรีไพร  พนัดา บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ)้ เชียงใหม่ 16-มิ.ย.

118 นางทศพร   ชาติวฒุานนท์ บจก. ออนสมูท เชียงใหม่ จ่ายแลว้

119 นายชยานนัท ์  แกว้วิเศษ บจก. สยามมลัติคอน เชียงใหม่ จ่ายแลว้
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