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1 นายณัฎฐ์สุภทัร   ท  าบุญ บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพูน จ่ายแลว้
2 นายอานนท ์  ศรีธูป บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพูน จ่ายแลว้
3 นายเฉลิม   ฒะป้ือ บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพูน จ่ายแลว้
4 นายศถาคาร   ค  าอา้ย บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพูน จ่ายแลว้
5 นายธนารักษ ์  เกา้เอ้ียน บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพูน จ่ายแลว้
6 นาง พวงทอง   ชอบธรรม นจก. โชครุ่งทวีทวัร์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
7 นายยงยทุธ์   จัน่เพชร บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
8 นายเบญจรงค ์  ค  ามะนิด บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
9  นายน าพล   รุ่งสว่าง บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
10 นายกวินพฒัน์   อริยพรนิธิกุล บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
11 นายประภาส   ทองค าคูณ บจก. ไทยพฒันกิจ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
12 นายบญัชา   ใจตรง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล เชียงใหม่ จ่ายแลว้
13 นางสาวปิยะนุช เรืองรังษีรัตน์ บจก. แม่ริมเทอเรซ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ่ายแลว้
14 นางสุภาวดี ดลบุญมาวงศ์ บจก. แม่ริมเทอเรซ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ่ายแลว้
15 นายวชัระ   มานะพนัธ์ หจก. ดีบุญ พร็อพเพอร์ตี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
16 นายสองเมือง   จอมธรรม หจก. ดีบุญ พร็อพเพอร์ตี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
17 นายวลัลภ   มะนุ่น บจก. จี. เอส. ซี แอสเสท (สาขา2) เชียงใหม่ จ่ายแลว้
18 น.ส. จนัทร์สุดา   กลัยา บจก. จี. เอส. ซี พรอพเพอร์ต้ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
19 นางปราณี   ณ สกูล โรงแรม เวียงท่าแพรีสอร์ท เชียงใหม่ จ่ายแลว้
20 ขวญัหลา้   เลาหะวิริยศาล บจก. เทคโนพลสั 2016 เชียงใหม่ จ่ายแลว้
21 น.ส. วลัญา   เหล็กดี บจก.  แบก๊ส์บริการภาคพ้ืน เชียงใหม่ จ่ายแลว้
22 น.ส. กนิษฐา   สิทธิวรษา บจก.  แบก๊ส์บริการภาคพ้ืน เชียงใหม่ จ่ายแลว้
23 นายกวิศ   แซ่ตั้ง บจก. เอสซีจี ซิเมนต ์ กทม จ่ายแลว้
24 ตายชานน   อานิสง บจก. เอสซีจี ซิเมนต ์ กทม จ่ายแลว้
25 นางชาดา   ศกัด์ิรุ่งพงศากุล บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
26 นายสมชาย   เท่ียงมัน่ บจก. จตุรงคท์ราย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
27 นายจกัรจรัส   วาวงศม์ูล บจก. กรีน ดีไซน์ ดิเวลอปเมนท์ กทม จ่ายแลว้
28 นายสเกล   กิจประชุม บจก.เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 เชียงราย จ่ายแลว้
29 นายพิเชษฐ์   มูลค  า บจก. พรเจริญเทมเปอร์ เซฟต้ีกลาส ล าพูน จ่ายแลว้
30 นายรัฐพงศ ์  คิดชดั บจก. จี. เอส. ซี แอสเสท เชียงใหม่ จ่ายแลว้
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31 น.ส. สุภาวดี   อุสิทธ์ิ บจก. วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
32 น.ส. ธนาวรรณ   ศุภบรรณพงษ์ บจก. วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
33 นายวรพงศ ์  จีรประภาพงศ์ บจก. วี แอนด ์พี เฟร็ชฟูดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
34 นายประเสริญศกัด์ิ   บุญตระกูลพูนทวี บจก. วี แอนด ์พี เฟร็ชฟูดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
35 นายประเทือง   รอดสการ บจก. วี แอนด ์พี เฟร็ชฟูดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
36 น.ส. ปิติพร   สุขญาณศรี บจก. วี แอนด ์พี เฟร็ชฟูดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
37 นายวิรัช   ทนนัตไ์ชย บจก พี พี เอส คอนกรีต เชียงใหม่ จ่ายแลว้
38 นายชยัวฒัน์   ฉตัรถี บจก พี พี เอส คอนกรีต เชียงใหม่ จ่ายแลว้
39 น.ส. ขวญัเรือน น่ิมเนตร บจก. สยาม เทอรา โนวา เชียงใหม่ จ่ายแลว้
40 น.ส. ขนิษบา   อุตมา โรงแรม AWAY CHIANGMAI THAPAE RESORT เชียงใหม่ จ่ายแลว้
41 นางอรพิน   ชินวตัร บจก. คุม้เสือตระการ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
42 น.ส. รุ่งทิวา   สุดแสงตา บจก. คุม้เสือตระการ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
43 นายไพรัส   รสแกว้ บจก. บลูชิพส์ไมโครเฮา้ส์ เชียงใหม่ รอ
44 นายณัฐวุฒิ   ไชยวงศว์รรณ บจก. บลูชิพส์ไมโครเฮา้ส์ เชียงใหม่ รอ
45 น.ส. ดวงสมร   พนัธ์นิกุล บจก. สนัติภาพแพค็พร้ินท(์ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่ จ่ายแลว้
46 นางสมหญิง   พนัธ์พิกุล บจก. สนัติภาพแพค็พร้ินท ์(ส านกังานสาขาล าพูน) ล าพูน จ่ายแลว้
47 น.ส. ปริมประภา   คิดการงาน บจก. ศิริเรืองอ าไพ  เชียงใหม่ จ่ายแลว้
48 นายนพนนท ์  ทุงยู บจก. ศิริเรืองอ าไพ  เชียงใหม่ จ่ายแลว้
49 น.ส. สุมิตรา   แสงดาว บจก. ลา้นนาสยาม เชียงใหม่ จ่ายแลว้
50 น.ส. ชลิดา   ผงูพิทกัษก์รภู บจก. บี.เค.โฮมเฟอร์นิช่ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้
51 นายทิวารัตน์   ปัญญาคง บจก. แอดวานซ์ ไอดี เอเชีย เอ็นจิเนียร์ร่ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้
52 น.ส. ศุภลกัษณ์   ปันผสม โรงแรมเชียงใหม่ไนทบ์าร์ซาร์บูติค เชียงใหม่ จ่ายแลว้
53 นายวิโรจน์   ดรุณ โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
54 นายทกัษกร   ชุมภูวนั หจก. เออาร์อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้
55 นายวสนัต ์  ค  าปวง หจก. เออาร์อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้
56 นายบวรวิชญ ์  เพ่ิมแสงงาม หจก. พรพิพิธ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
57 นายสุระ   หลวงกอง โรงแรม ดุสิตปร้ินเซส เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
58 นายธีระ   พนัธุ์เพง็ หจก.พนัธุ์เพง็ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
59 นางกรองกาญจน   พนัธุ์เพง็ หจก.พนัธุ์เพง็ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
60 นายเทพศกัด์ิ   ศศิสุวรรณ บจก. ไดมอนด ์วสัดุ เชียงใหม่ จ่ายแลว้


