
ล ำดบั ช่ือ - สกุล                         บริษัท จังหวดั สถำนะ
1 น.ส. พรรณิภาภรณ์   สมเสนาะ บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
2 นายเจริญ   ยนืธรรม บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
3 น.ส. บุษราคมั   ปวงจกัรทา สถาบนัผูสู้งอายแุมคเคน เชียงใหม่ จ่ายแลว้
4 น.ส.ณฎัฐ์อมณฐ์   สุวรรณปัญญา สถาบนัผูสู้งอายแุมคเคน เชียงใหม่ จ่ายแลว้
5 น.ส. อมัรา   โปงสิน บจก. บีเอ็นทีเอ็กซ์เพรส เชียงใหม่ จ่ายแลว้
6 น.ส. พิมพพิ์ชชา   วรจิรพนัธ์ บจก. บีเอ็นทีเอ็กซ์เพรส เชียงใหม่ จ่ายแลว้
7 น.ส. ศศิวราพร   ค  าหลา้ บจก. บีเอ็นทีเอ็กซ์เพรส เชียงใหม่ จ่ายแลว้
8 นายพนสั   ฉตัรวรนิติ บจก. บีเอ็นทีเอ็กซ์เพรส เชียงใหม่ จ่ายแลว้
9 นายปถงักร   ธนพลด ารงเดช บจก. บีเอ็นทีเอ็กซ์เพรส เชียงใหม่ จ่ายแลว้

10 นายชยัพฤกษ ์  ไชยมงคล บจก. บีเอ็นทีเอ็กซ์เพรส เชียงใหม่ จ่ายแลว้
11 นางพิชยา  พรรรณะ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซนฟดูส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
12 นางสีนีนาฎ   แกว้บุญเรือง บจก. สันติภาพเทรดด้ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้
13 น.ส. ณฐัภรณ์  สุภา บจก. สันติภาพเทรดด้ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้
14 น.ส.เยาวเรศ  สีชมภู บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
15 น.ส. ศิศิมา   ปานมรทอง บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
16 นายบุรัสกร  ปินตาวะนา บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
17 น.ส. มธุรส   อามะลิ บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
18 นายนิรุต   สงคจ์นัทร์ บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
19 น.ส. เฌอญาณิน   เชียวค าสุข บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
20 นางรจิตร   ภิงคารวฒัน์ บมจ. ทริปเบิลที บรอดแบนด ์สาขา ล าปาง ล าปาง จ่ายแลว้
21 นายประธาน   ฮีมสุ่น บมจ. ทริปเบิลที บรอดแบนด ์สาขา ล าปาง ล าปาง จ่ายแลว้
22 นายคุณากร   สรราช บมจ. ทริปเบิลที บรอดแบนด ์สาขา ล าปาง ล าปาง จ่ายแลว้
23 นายสักริน   จุไร บมจ. ทริปเบิลที บรอดแบนด ์สาขา ล าปาง ล าปาง จ่ายแลว้
24 น.ส. ณวรา   ซอนค า บจก.อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
25 นายนรินทร์   หินแสง บจก. คริสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่ จ่ายแลว้
26 นายพิภพ   จนัทร์แสง บจก. คริสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่ จ่ายแลว้
27 น.ส. สิริพร   แกว้สิริ บจก. คริสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่ จ่ายแลว้
28 นายประทีป   วชิระสูตร บจก. ปทุมโคลด ์รีไซเคิ้ล ปทุมธานี จ่ายแลว้
29 นายประมาณ   ชาภูวงษ์ บจก. ปทุมโคลด ์รีไซเคิ้ล ปทุมธานี จ่ายแลว้
30 นายอฒัมาส   ชนะ บจก. พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดกัส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
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31 น.ส. ศุภกาญจน์   ล้ินฤาษี บจก. พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดกัส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
32 น.ส. ธญัชนก   สิงห์คะราช บจก. พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดกัส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
33 นายพิทกัษ ์  กอ้นใจ บจก. ซูมิโนเอะโคอิเดะ (ประเทศไทย) เชียงใหม่ จ่ายแลว้
34 น.ส. สรัญญา   ต๋าใจ บจก. ซูมิโนเอะโคอิเดะ (ประเทศไทย) เชียงใหม่ จ่ายแลว้
35 น.ส. อมัพร   ค  าวนั บจก. ซูมิโนเอะโคอิเดะ (ประเทศไทย) เชียงใหม่ จ่ายแลว้
36 น.ส. ศิริพร   หม่ืนแกว้ บจก. ซูมิโนเอะโคอิเดะ (ประเทศไทย) เชียงใหม่ จ่ายแลว้
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