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1 น.ส. สุปรียา   โฉมเรือง บจก. รายาเฮอริเทจ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

2 นายกณัธรภณัฑ ์  ไชยวรรณ์ บจก. รายาเฮอริเทจ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

3 นายณัฐวฒิุ   สุรินธรรม บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

4 น.ส. กมลพร   คงทน บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

5 น.ส. ชลีกร   จินะโสติ บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

6 น.ส. สุวิมล   เสามัน่ บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

7 นายพงศกร   นิมค า บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

8 นายปรัชญา   มหายศนนัท์ บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

9 น.ส. นุชจรี   วนัจา บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

10 น.ส. ศาสนวดี สุปรีย์ บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสริร์ช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

11 น.ส. รุ่งทิวา   โสภาทรัพย์ บจก. แอบบีเครสท ์(ประเทศไทย) ล าพนู จ่ายแลว้

12 น.ส. ทิพวรรณ   เกียรติวนิชวิไล บจก. แอบบีเครสท ์(ประเทศไทย) ล าพนู จ่ายแลว้

13 น.ส. เพญ็พิชญา   เพญ็สิทธ์ิ บจก. แอบบีเครสท ์(ประเทศไทย) ล าพนู จ่ายแลว้

14 จีราพร  ใหมม่าเมือง บจก. ศิลาสามยอด เชียงใหม่ จ่ายแลว้

15 คมสนั  สิทธิยอง บจก. ศิลาสามยอด เชียงใหม่ จ่ายแลว้

16 นายนิพล   จนัทร์เขียว โรงแรมดวงตะวนัเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

17 นายธีรนนท ์  สมศกัด์ิ โรงแรมดวงตะวนัเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

18 นายผยงุศกัด์ิ   กาบรด บจก. โฮเทลส์เวิลด ์7 (โรงแรมอิมพีเรียลแมปิ่ง) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

19 นายวชัรพงษ ์  ดวงภูเมฆ บจก. โฮเทลส์เวิลด ์7 (โรงแรมอิมพีเรียลแมปิ่ง) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

20 นายเบญ็จพล   วงศวิ์ลยั บจก. ชา้ฟเนอร์ อีเอ็มซี เชียงใหม่ จ่ายแลว้

21 นายไพรัช   ฤทธิเดช บจก. หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม)่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

22 นายนคร   สุริยะค า บจก. หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม)่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

23 นายสมพร   โปธิมอย บจก. หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม)่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

24 นายอคัรา   คงเพชร บจก. หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม)่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

25 นางถิร   ทา้วเข่ือน บจก. หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม)่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

26 นายโพชฌงค ์  นาแสวง      บจก. ไซแอม โทแบบโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่ 13-ธ.ค.

27 นายสรัญภสัสุ   สุภาศรี       บจก. ไซแอม โทแบบโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่ 13-ธ.ค.

28 น.ส. ประทิน   หงษแ์กว้ บจก. ทีซีซี โฮเทล แอศเสท แมนเนจเมน้ท ์(สาขา 7) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

29 นายประจิน   อ่องเภา บจก. ทีซีซี โฮเทล แอศเสท แมนเนจเมน้ท ์(สาขา 7) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

30 นายพรีพงษ ์  ตุย้ต๋า บจก. ทีซีซี โฮเทล แอศเสท แมนเนจเมน้ท ์(สาขา 7) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. 
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รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. 

31 นายณัฐวฒิุ   เจริญทรัพย์ บจก. ทีซีซี โฮเทล แอศเสท แมนเนจเมน้ท ์(สาขา 7) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

32 น.ส. สุนิศา   แสงจนัทร์ บจก. ทีซีซี โฮเทล แอศเสท แมนเนจเมน้ท ์(สาขา 7) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

33 น.ส.สุดาสวรรค ์  จนัทรนิกา บจก. ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด)์ ล าพนู จ่ายแลว้

34 นายภาณุวฒัน์   มหาท านุโชค บจก. ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด)์ ล าพนู จ่ายแลว้

35 นายประดลัถ ์  ประเสริฐศกัด์ิ บจก. ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด)์ ล าพนู จ่ายแลว้

36 นายณัฐกร   เป้ียสาย บจก. ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด)์ ล าพนู จ่ายแลว้

37 น.ส. รุ่งนภา   ชยัวงค์ บจก. ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด)์ ล าพนู จ่ายแลว้

38 น.ส.ทิพวรรณ   ทริสติยา บจก. คียแ์มน เอา้ทซ์อร์ส เชียงใหม่ จ่ายแลว้

39 นางทรรศน์มน  แกว้เป็ง  บมจ. ท่าอากาศยานไทย จ ากดั   สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

40 นายชยัวฒิุ   วงศเ์รือง สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

41 นายนิมิตรพิสุทธ์ิ   ณรงคะชวนะ สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

42 นายพิจิตร นามคนัที สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

43 นางมนสัวลัย ์  สิรีเลิศ สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

44 นายวศิน พวงเพิกศึก สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

45 นายธนากร   ชิดเครือ สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

46 นายวิวฒัน์   เขย สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

47 อารีรัตน์   ประพนัธ์วงศ์ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

48 จนัทนา   ทพิยบ์ุญราช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

49 ชนนนัท ์  ตนัติภาส โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

50 น.ส. ณัฐินี   ฟกูนั บจก. โหยง่จ้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล เชียงใหม่ จ่ายแลว้

51 นายสุชาติ   สุโขทยั บจก. กาดสวนแกว้ 2545 เชียงใหม่ จ่ายแลว้

52 นายชุมพล   กินรัมธ์ บจก. ธานินทร์ เอลน่า เชียงใหม่ จ่ายแลว้

53 นายพงศส์รฉฐั   อกัษรศรี บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู 15-ธ.ค.

54 นายศิทธิศกัด์ิ   ดอนดาไพร บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู 15-ธ.ค.

55 นายดนยั   บุตรนุชิต บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู 15-ธ.ค.

56 นายส าราญ   แถวอุทุม บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู 15-ธ.ค.

57 นายปิยะ   วงคก์นัตา บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู 15-ธ.ค.

58 นายมณเฑียร   จนัสม บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู 15-ธ.ค.

59 นายอภิชาติ   เช้ือปัน บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู 15-ธ.ค.

60 นายเฉลิมพล   วิรัน บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู 15-ธ.ค.


