
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล                         บริษัท จังหวดั สถำนะ
1 นายทรงพล   อินทิพย์ บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปนรูปสุกรแม่โจ)้ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
2 นายธวชัชยั   นุ่มนอ้ย บจก. ทรายทองโกลเบิลฟรุต เชียงใหม่ จ่ายแลว้
3 นายสมศกัด์ิ   จัน่สิลา บจก. ทรายทองโกลเบิลฟรุต เชียงใหม่ จ่ายแลว้
4 น.ส. พิทยภา   ธาณมงคลศิลป์ บจก. ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่ จ่ายแลว้
5 นายวชัรพงศ ์  สุวรรณกนัทา บจก. ธานินทร์ เอลน่า เชียงใหม่ จ่ายแลว้
6 น.ส. ปิยพร   วรรณขาว บจก. ธานินทร์ เอลน่า เชียงใหม่ จ่ายแลว้
7 นางสุกญัญา   ชยัเนตร บจก. บลูชิพส์ ไมโครเฮา้ส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
8 น.ส. ปาริชาติ   ตนัตรา บจก. บลูชิพส์ ไมโครเฮา้ส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
9 นางวรรณทวี   นฤภยั บจก. จอยท ์เอส พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้

10 นายสมเด็จ   จนัทร์เขียว บจก. จอยท ์เอส พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
11 น.ส. พทัธนนัท ์  พงษพิ์พฒัน์ บจก. จอยท ์เอส พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
12 นายสุธีร์   ตรีวชัรารัตน์ บจก. จอยท ์เอส พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
13 น.ส. โสภิดา   ศิลา บมจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ สาขา สันทราย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
14 นายนครินทร์   พทุธจร บมจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ สาขา สันทราย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
15 นายธรานนท ์  จตัศรี บมจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ สาขา สันทราย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
16 นายประชานนัท ์  รชิตตระกูล บจก. ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
17 นายนฐัพล   ยาวิชยั บจก. ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
18 น.ส. จรินญา   ถาใจ บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปนรูปไก่เชียงใหม)่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
19 นายธนมงคล   จงวฒันะประสิทธ์ิบจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปนรูปไก่เชียงใหม)่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
20 นายมนตรีรักต ์  ทองแท้ บจก. แบ๊กส์ บริการภาคพ้ืน เชียงใหม่ จ่ายแลว้
21 นางภทัชา   เพชรรัตน์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เชียงใหม่ จ่ายแลว้
22 นายสุขประเสริฐ  เป้าเป่ียมทรัพย์โรแรมอนนัตราเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
23 นิลินดา   ลอ้เลิศสกุล โรแรมอนนัตราเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
24 นายองอาจ   แยม้ไพบูลย์ โรแรมอนนัตราเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
25 นายณรงคฤ์ธ์ิ   อาจจสมบูรณ์ โรแรมอนนัตราเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
26 นายภาณุพงศ ์  เฉลิมวงศวิ์ทยา บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
27 นางเนตรดาว   ละใจมา บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
28 นายพีระพงษ ์ จนัตะ๊มงคล หจก. อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
29 น.ส. รจนา   อินสม หจก. ฟาร์ม 9 ไก่สด เชียงใหม่ จ่ายแลว้
30 น.ส. ชไมพร   ปัญญาพรหม หจก. ฟาร์ม 9 ไก่สด เชียงใหม่ จ่ายแลว้
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31 น.ส. แสงหลา้   ชมดว้ง หจก. ฟาร์ม 9 ไก่สด เชียงใหม่ จ่ายแลว้
32 น.ส. ชลธิชา   เนตรประเสริฐ หจก. ฟาร์ม 9 ไก่สด เชียงใหม่ จ่ายแลว้
33 นายวนัจกัร   ไผ่ป้อง บจก. รีเทล เวิร์ล 6 เชียงใหม่ จ่ายแลว้
34 นายจงจิต       มหาพรม บจก. อินเตอร์เนชัน่แนล เมตลั แอนด ์จิวเวลร่ี ล าพนู จ่ายแลว้
35 นายพงคพ์นัธ์   ศรีมณี บจก. เซ็นทรัล พคัรีเทล สาขา แอร์พอร์ต เชียงใหม่
36 นายวลัลภ   เรืองวรรณ บจก. เซ็นทรัล พคัรีเทล สาขา แอร์พอร์ต เชียงใหม่
37 นายธีร์ธวชั   ศรีวิชยัแกว้ หจก. ไทยอินเตอร์เนชัน่แนลแฮนดิคราฟท์ เชียงใหม่
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