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1 นายปริยพงศ ์ ช่ืนวงค์ บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่ จ่ายแลว้

2 นายสุรสิทธ์ิ   กนัยาตระกูล บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่ จ่ายแลว้

3 น.ส. ชญัญา   หาญพิทกัษก์ุล บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่ จ่ายแลว้

4 นายชวิณ   หาญพิทกัษก์ุล บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่ จ่ายแลว้

5 นายโชติศกัด์ิ   พรหมวาส บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่ จ่ายแลว้

6 วา่ท่ี ร.ต. จิตรเลขา   จนัทร์ศรี บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่ จ่ายแลว้

7 นายคุณากร   ปวนวนัประสม บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่ จ่ายแลว้

8 น.ส. ปาริชาติ   จนัทร์หอม โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

9 นางฐนิชาภา   มณีวรรณ โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

10 น.ส. องัคณา   ไชยลงักา โรงแรมดุสิตปร้ินเซสเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

11 น.ส. ทศัดาว   แจ่มใส โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

12 นายชาตรี คูหเทพารักษ์ ส านกังานพฒันาพิงคนคร (องคก์ารมหาชน) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

13 นายเอก สายสนิท ส านกังานพฒันาพิงคนคร (องคก์ารมหาชน) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

14 นายอนุรุทธ์ องัศุสิงห์ ส านกังานพฒันาพิงคนคร (องคก์ารมหาชน) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

15 นางพรทิพย ์             ทวีชาติ บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

16 ส.อ.เอกอิสระ            เต๋จะ๊แกว้ บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

17 นายไรวินทร์   ปุ๊ ดพรม บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

18 นายทศพล   มณีวรรณ บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

19 นายศิริพงษ ์  บุญชู บจก. แอล.พี.ซี. อินดสัเทรียล ล าพนู จ่ายแลว้

20 นายทนงเดช   แกว้มลู บจก. แอล.พี.ซี. อินดสัเทรียล ล าพนู จ่ายแลว้

21 นายเทียนทอง   นนัทแขม บจก. แอล.พี.ซี. อินดสัเทรียล ล าพนู จ่ายแลว้

22 นายสราวฒิุ   สมนนัชยั  บจก. เซ็นทรัล พคัรีเทล สาขา รวมโชคมอลล์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

23 นางลกัษณา  สุใจจา บจก. เซ็นทรัล พคัรีเทล สาขา รวมโชคมอลล์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

24 นายเจริญ   แสนค าวงั บจก. ศาลาฟาสเตอร์เพน้ท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

25 นายบญัชา รัตตนิทศัน์ บจก. ไดมอนด ์วสัดุ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

26 นายเจษฎาพงศ ์ติง บจก. ไดมอนด ์วสัดุ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

27 นายธนฐัวสัส์ บวัเจด็ธรรม บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

28 นายภทร สุนทรัตนสิทธิ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

29 นายรามณรงค ์สญัโญ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

30 นายสมยั มลูค  า บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
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31 นายพิเชษฐ   ขติัวงค์ บจก.สวิฟท ์โฟรเซ่น เชียงใหม่ จ่ายแลว้

32 นางขวญัดาว  จิโน บจก.สวิฟท ์โฟรเซ่น เชียงใหม่ จ่ายแลว้

33 น.ส. นิภาพร   ช่ืนแสน หจก. ไทยอินเตอร์เนชัน่แนลแฮนดิคราฟท์ เชียงใหม่ ติดต่อไมไ่ด้

34 นางสาว ธิดารัตน์ เป็งวนั หจก. พรประสิทธ์ิอิควิปเมนท(์2012) ล าปาง จ่ายแลว้

35  น.ส ภิญญาพชัญ ์ ปุ่ นโหมด หจก. พรประสิทธ์ิอิควิปเมนท(์2012) ล าปาง จ่ายแลว้

36 นางสาว สุธารินี  วิลาพงั หจก. พรประสิทธ์ิอิควิปเมนท(์2012) ล าปาง จ่ายแลว้

37 นางสาว กญัญาณัฐ   บุญมี หจก. พรประสิทธ์ิอิควิปเมนท(์2012) ล าปาง จ่ายแลว้

38 นางสาวเพญ็พิสุทธ์ิ  นาคเอม บจก. ซีพีแรม ล าพนู ล าพนู จ่ายแลว้

39 นายณัฐระวี  วฒิุอินทร์ บจก. ซีพีแรม ล าพนู ล าพนู จ่ายแลว้

40 นายปิยวรณ์ ธีรวตัรวาทิน บจก. ซีพีแรม ล าพนู ล าพนู จ่ายแลว้

41 นางสาว ภทัรารัตน์ พลแหลม บจก.ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้

42 นายไพศาล   สุวรรณโค บจก.ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้

43 น.ส. ชนากานต ์  สวนวนั บจก.ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้

44 นายชยัณรงค ์ภิญโญจิตร บจก. บีบีเบเกอร่ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้

45 นางสาว สุพิชชญา สุรินทร์ บจก. เบบ้ีบี เบฟเวอเรจ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

46 นายจกัรพนัธ์  ปัญจจอม บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

47 นายธนารัฐ   ธรรมวรมานนท์ บจก. เกเบ้ียนโปรดกัส์ ไทยแลนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

48 นายวิชาญ   มาสวน บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

49 นายสนธิ   ทรายโชติคงคา บจก. ศรีวตัสะ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

50 นายศรัณย ู  งามจารุอรอุไร บจก. ศรีวตัสะ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

51 น.ส.สายใจ   ค  าสา บจก. โปร อินดสัเทรียล เชียงใหม่ จ่ายแลว้

52 นายชาญชยั   สุทะนวน บจก. บลูชิพส์ ไมโครเฮา้ส์ เชียงใหม่ 15-ส.ค.

53 นายดิษฐพงษ ์  ยะอนนัต์ บจก. บลูชิพส์ ไมโครเฮา้ส์ เชียงใหม่ 15-ส.ค.

54 นายธวชัชยั   สิงห์สา บจก. บลูชิพส์ ไมโครเฮา้ส์ เชียงใหม่ 15-ส.ค.

55 นายชาญชยั   แสนสนทั บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ สาขา เวียงกุมกาม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

56 นายกมัพล   พว่งพลู บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ สาขา เวียงกุมกาม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

57 บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ สาขา เวียงกุมกาม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

58 บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ สาขา เวียงกุมกาม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

59 บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ สาขา เวียงกุมกาม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

60 บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ สาขา เวียงกุมกาม เชียงใหม่ จ่ายแลว้


