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1 นายอลงกรณ์   ริกนัต ์ บจก. ปานาคอลเลคชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

2 น.ส. นิตยา   บุตรดวงต๊ิบ บจก. ปานาคอลเลคชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

3 นายเชวง   พงษภ์มร บจก. ปานาคอลเลคชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

4 นายพนสั   พรมมา บจก. สวิฟท ์โฟรเซ่น เชียงใหม่ จ่ายแลว้

5 นายธงชยั   จิตแหลม บจก. สวิฟท ์โฟรเซ่น เชียงใหม่ จ่ายแลว้

6 น.ส. สมฤดี   จะหยอ่ บจก. สวิฟท ์โฟรเซ่น เชียงใหม่ จ่ายแลว้

7 นายนนัทรุต   จนัทรภทัร บจก. โตโยตา้ อินทนนท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

8 นายณัฐชยั   บุญหม่ืน บจก. โตโยตา้ อินทนนท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

9 น.ส. จุฑาทิพย ์  ขตัติยะ บจก. โตโยตา้ อินทนนท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

10 น.ส. นจักร   ค  าฉตัร บจก. โตโยตา้ อินทนนท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

11 นายวรวฒัน์   มัง่มลู บจก. โตโยตา้ อินทนนท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

12 นายโอภาส   กนัธิสา บจก. โตโยตา้ อินทนนท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

13 นายสิทธิชยั   เจก๊นาง บจก. บิลเล่ียน ฮอสพิแทลลิที เชียงใหม่ จ่ายแลว้

14 น.ส. ศศิธร   เทพสุรินทร์ บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

15 น.ส. พชัราภรณ์   ทานทราย บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

16 นายธนสักรณ์    อภิวงค์ บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

17 นายสมหมาย   บวัค  า บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

18 นายปฏิวติั   อาจปรุ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

19 นายศกัด์ิสิทธ์ิ   ฑีฆายุ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

20 นายช านาญ   นานหมวก บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

21 นายกา้น   ทิมตนั บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

22 นายสุรี   เกษบุญมี บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

23 น.ส. พิราวรรณ   ขนัแกว้ชยั บจก. สุขสวสัด์ิไมอ้ดัไทย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

24 น.ส. กลัจนา   เถระ บจก. สุขสวสัด์ิไมอ้ดัไทย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

25 น.ส. อนุภา   ฟมูา บจก. สุขสวสัด์ิไมอ้ดัไทย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

26 น.ส. สาวิตตรี   จุมแสน บจก. ซีเอส สปอร์ต (ไทยแลนด)์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

27 น.ส. นนัทิดา   ทะนนัชยั บจก. ซีเอส สปอร์ต (ไทยแลนด)์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

28 นายสุทธิพงศ ์  ค  ามามลู บจก. ซีเอส สปอร์ต (ไทยแลนด)์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

29 นายธีรศกัด์ิ   แกว้นิล บจก. ซีเอส สปอร์ต (ไทยแลนด)์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

30 น.ส. รุ่งนภา   ตุย้ตาเขียว บจก. วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) เชียงใหม่ จ่ายแลว้
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31 นายพิสิษฐ์   มาทงั บจก. วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

32 นายอนุชิต   สนสบั บจก. วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

33 นางสุทิศา   ปาทาน สภาบนัผูสู้งอายแุมคเคน เชียงใหม่ จ่ายแลว้

34 นายวชัระ   ลีลาธรรมสจัจะ สภาบนัผูสู้งอายแุมคเคน เชียงใหม่ จ่ายแลว้

35 นายประสงค ์  ไชยวนัดี บจก. สนัติภาพ เทรดด้ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้

36 นางฉนัทนา   เส้าสะทา้น บจก. คริสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่ จ่ายแลว้

37 นางสาวอจัฉรา  สุนนัท์ บจก. คริสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่ จ่ายแลว้

38 น.ส. จีราพรรณ   ค  าอา้ย บจก. เอาทเ์ล็ท มอลล์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

39 น.ส. จารุวรรณ   นรสิงห์ บจก. เอาทเ์ล็ท มอลล์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

40 น.ส. รัชนีกร   เปาป่า บจก. เอาทเ์ล็ท มอลล์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

41 นายณัฐพงษ ์  อ  าพนัธ์ บจก. เอาทเ์ล็ท มอลล์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

42 นายวรินทร์ธร   บุญเลิศรักษ์ บจก. เอาทเ์ล็ท มอลล์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

43 นายประจญ   ศรีไสว บจก. สนัติภาพ (ฮวัเพง็ 1958) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

44 น.ส. แววนภา   บุญสุวรรณ บจก. สนัติภาพ (ฮวัเพง็ 1958) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

45 น.ส. มธุรส   สงัฆอนนัต์ บจก. สนัติภาพ (ฮวัเพง็ 1958) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

46 นายจิราทรัพย ์  กิจการสงัวร บจก. สนัติภาพ (ฮวัเพง็ 1958) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

47 นางอินทิรา   ชยัสุรินทร์ บจก. โกลดมิ์ลค์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

48 น.ส. ณักษล์ภสั   ถาบุญเป็ง บจก. โกลดมิ์ลค์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

49 นางภณัฑิรา   นิลทโชติ บจก. โกลดมิ์ลค์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

50 น.ส. เสาวรัตน์   เมืองใจ บจก. โกลดมิ์ลค์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

51 น.ส. ทิพวรรณ   ย ัว่ยวน บจก. โกลดมิ์ลค์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

52 นายนทัธวฒัน์   อินทอง หจก. ภาคเหนือตะแกรงเหล็ก เชียงใหม่ จ่ายแลว้

53 นายทินกร   บุญเรือง หจก. ภาคเหนือตะแกรงเหล็ก เชียงใหม่ จ่ายแลว้

54 น.ส. หน่ึงฤทยั   ขติัยะ หจก. ภาคเหนือตะแกรงเหล็ก เชียงใหม่ จ่ายแลว้

55 นายชวลิต   เหรา บจก. พิบูลยค์อนกรีต เชียงใหม่ จ่ายแลว้

56 นายศุภณัฐ   ศรีอรุณ บจก. วงศพ์นัเลิศโฮลด้ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้

57 นายวรากร   สูตินนัทโ์อภาส บจก. วงศพ์นัเลิศโฮลด้ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้

58 นายจีรศกัด์ิ   ปันแกว้ บจก. วงศพ์นัเลิศโฮลด้ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้

59 นายนราธิป   ค  ามามลู บจก. วงศพ์นัเลิศโฮลด้ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้

60 น.ส. สายสุนีย ์  ทรัพยเ์จริญสุข บจก. วีระพานิช เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
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61 นายพิพฒัน์   ศกัดาทร บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

62 น.ส. กรรณิกา   วงัทองค า บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

63 นางออ้ยทิพย ์  สิทธิเสรี บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

64 นายประจกัษ ์  ค  าไชยวงค์ บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

65 นายอาทิตย ์  จินาจนัทร์ บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

66 นายทองอินทร์  วงครั์กษ์ บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

67 นายชาตรี   สมฟอง บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

68 นยวีรยทุธ   หน่อค า บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

69 นายต่อพงษ ์  สุรักษ์ บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

70 นายวิทยา   ถาวิชยั บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

71 นายเสรี   โกชุม บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

72 น.ส.สิริสุข   โมรี โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

73 น.ส. มินตรา   เจริญดว้ยศิริ โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

74 นายณธีนนท ์  นาเครือ โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

75 นายอศัวเดช   สุดสม โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

76 นายพงษศิ์ริ   ดาเรือน บจก. เชียงใหมโ่พลสตาร์ (1992) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

77 นายพิทยา   เสาโรธา บจก. เชียงใหมโ่พลสตาร์ (1992) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

78 น.ส. นุชฎาวรรณ   สลีอ่อน บจก. โอเทลส์ เวิลล ์7 เชียงใหม่ จ่ายแลว้

79 นายกฤษฎา   ทาใจ บจก. โอเทลส์ เวิลล ์7 เชียงใหม่ จ่ายแลว้

80 น.ส. ศรีไพร   พนัดา บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่

81 นายสมพงษ ์  อินตา บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่

82 น.ส. อ าพร   โพธ์ิภิขุ บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่

83 น.ส. อรชร   ก๋าค  า บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่

84 น.ส. นนัทวรรณ   ไข่ค  า บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่

85 นายกิตติพล   ค  ามลู หจก. อิสริยะผล เชียงใหม่ จ่ายแลว้

86 นายกิติศกัด์ิ   เทพหาญ หจก. อิสริยะผล เชียงใหม่ จ่ายแลว้

87 น.ส. สุวิมล   ทพักล า บจก. ปางชา้งแมส่า เชียงใหม่ จ่ายแลว้

88 นายประสิทธ์ิ   อินตา บจก. ปางชา้งแมส่า เชียงใหม่ จ่ายแลว้

89 นายสมเกียรติ   จนัดาเวียง บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท ล าพนู จ่ายแลว้

90 นายสมพาน   ภูเขียว บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท ล าพนู จ่ายแลว้
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91 นายสมบูรณ์   นุ่นยอง บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท ล าพนู จ่ายแลว้

92 น.ส.ชญาณิษฎ ์  ปู่ สุข บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท ล าพนู จ่ายแลว้

93 นายทศพร   อินถา บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท ล าพนู จ่ายแลว้

94  นายสุรพงษ ์   วิริยา บจก. เหม่ืองศศิน แพร่

95 นายณัฐพงษ ์  อินตะ๊เสน บจก. เหม่ืองศศิน แพร่

96 นายภูษิต   หม่ืนราช บจก. เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) ล าพนู จ่ายแลว้

97 น.ส. สุพิชญา   ตะ๊นนักลาง บจก. เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) ล าพนู จ่ายแลว้

98 น.ส.อนงคพ์ร   มลูถี บจก. เชียงใหมเ่บเวอเรช เชียงใหม่

99 นายธพรรษ   วงัพฤกษ์ บจก. เชียงใหมเ่บเวอเรช เชียงใหม่

100 นายชุมพร   ษีดา บจก. สหพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

101 นายชรินทร์   ตาค  าวนั บจก. สหพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

102 นายไพฑูรย ์  ตาเจริญเมือง บจก. สหพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

103 นายสุพจน์   รินชยั บจก. สหพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

104 นางลาภสัมยั   กนัไชยสกั บจก.  แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่

105 นายจกัรพงศ ์  เชียงปวน บจก.  แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่

106 นายสิทธิพร   ชาวแหลง บจก.  แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่

107 น.ส. ดลฤดี   นารบุษษา บจก.  แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่

108 นายยงวิทย ์  อิศราภรณ์ บจก.  แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่
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