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1 น.ส. วนัเพญ็   เมืองลือ บจก. สวิสไทย วอเตอร์ โซลูชัน่ (ส ำนกังำนใหญ่) เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
2 นำยวิโรจน์   รักประเสริฐสุข บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
3 นำงปรำณี   พิละกนัทำ บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
4 นำยบุญโชติ   แกว้เทพ บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
5 นำยเอกนรินทร์   วิญญำรัตน์ บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
6 นำยจิรวฒัน์   สุวฒันำ บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
7 นำยอ ำพน   วรรณโพธ์ิพร บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
8 นำยยทุธกร   ธรรมธิกูล บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
9 นำยสิทธิพร   แสนสม บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
10 ว่ำท่ี ร.ต. เอกพงษ ์  แกว้วิวฒัน์ บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
11 นำยสมนึก   สมิง บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
12 ว่ำท่ี ร.ท. ประจกัษ ์  กิติ บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
13 นำงแสงจนัทรำ   โชติพงศก์ุล บจก. สุวรรณไพศำลขนส่ง2010 เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
14 น.ส. ศำสนวดี   สุปรีย์ บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
15 นำยณัฐนำรถ   สินธุนำวำ บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
16 นำยชวรัตน์   อุจะรัตน บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
17 นำยบุญมี   วรุณทิพยำกร บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
18 นำยปริยพงศ ์  ช่ืนวงค์ บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
19 นำยสุรสิทธ์ิ   กนัยำตระกูล บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
20 นำยชวิณ   หำญพิทกัษก์ุล บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
21 น.ส. ชญัญำ   หำญพิทกัษกุล บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
22 นำยอดิษฐ   จนัทร์มี บจก. ทิพยสุ์โขทยัไบโอเอนเนอยี สุโขทยั จ่ำยแลว้
23 นำยจินดำ   สำมสำ โรงแรมดุสิตปร้ินเซสเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
24 น.ส. สิริกำญจน์   อุดหนะนพนัธุ์ โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
25 นำงภวนัตี  จนัทร์ปิง ส ำนกังำนพฒันำพิงคนคร (องคก์ำรมหำชน) เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
26 นำยรัชกร   ยมจินดำ บจก. น่ิมซีเส็งขนส่ง 1988 เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
27 นำงวรำรัตน์   นทีศีรีกำญจน์ หจก. ฟำร์มผ้ึงพมันกิจ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
28 น.ส. เกศรินทร์   กำวิละ หจก. ฟำร์มผ้ึงพมันกิจ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
29  นำยตวงทรัพย ์ พรหมมี บจก. ฮิพนิมมำน เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
30 น.ส. ชญัญำ   สุริยะชยั บจก. ซีอำรี เชียงใหม่ (ประเทศไทย) เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
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31 นำงสำวปำลิดำ         อินต๊ะจำย บจก. อำหำรภำคเหนือ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
32 นำยพสักร                เมฆี บจก. อำหำรภำคเหนือ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
33 น.ส. ปรียะดำ   ไทยใหม่ บจก. ฟลอรัล อินน์ เชียงใหม่ ปิง ริเวอร์ โฮเต็ล เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
34 น.ส. อุทุมพร   ตระกูลทิม บจก. ฟลอรัล อินน์ เชียงใหม่ ปิง ริเวอร์ โฮเต็ล เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
35 นำยธนฐัวสัส์ บวัเจ็ดธรรม บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
36 นำยภทร สุนทรัตนสิทธิ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
37 น.ส. อินทิรำ   เชียงใย บจก. เดอะวินเพลส เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
38 นำยเกรียงไกร   ชำวข ำ บจก. บีอินสปำยดพ์ลำสติก เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
39 น.ส. พชัรี   ศรีเพย บจก. บีอินสปำยดพ์ลำสติก เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
40 น.ส. กรรณิกำร์   ชยัเงิน บจก. บีอินสปำยดพ์ลำสติก เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
41 นำยอภิชำติ   วิวฒัเดชำกุล บจก. รีเทล เวิร์ล 6 เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
42 นำยเอกอมัรินทร์  กญัญำ บจก. ซีพีแรม ล ำพูน ล ำพูน จ่ำยแลว้
43 นำยเกรียงไกร  แปลกปลำด บจก. ซีพีแรม ล ำพูน ล ำพูน จ่ำยแลว้
44 นำงสำววรำภรณ์ จนัตำศำลำ บจก. ซีพีแรม ล ำพูน ล ำพูน จ่ำยแลว้
45 นำยสิทธิพร   เกษมมำลำ บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
46 นำงบุณฑริกำ   ทิพยเ์นตร บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
47 นำยจกัรรัตน์   ปำละพงศ์ บจก.ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
48 น.ส. จำรุณี   ตุ่นค ำ บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
49 นำยธนภทัร   สมศรัต บจก. เกเบ้ียนโปรดกัส์ ไทยแลนด์ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
50 นำยฐชิกร   สมภิรมณ์ บจก. เกเบ้ียนโปรดกัส์ ไทยแลนด์ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
51 น.ส. สิริลกัษณ์   เนตรใหม่ บจก. พำร์คโบโร่ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
52 นำยสุรศกัด์ิ   ศรีหำวงษ์ บจก. พำร์คโบโร่ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
53 น.ส. ธนพร   กองตำ บมจ. สยำมโกลบอลเฮำ้ส์ สำขำ เวียงกุมกำม เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
54 น.ส. กนกวรรณ   กุลก่ิง บมจ. สยำมโกลบอลเฮำ้ส์ สำขำ เวียงกุมกำม เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
55 นำยสญัญำ   มำทะจนัทร์ บจก. พิงคนคร เซล แอนด ์เซอร์วิส (ส ำนกังำนใหญ่) เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
56 นำยสุทธิวิทย ์  สิทธิธญัญ์ บจก. พิงคนคร เซล แอนด ์เซอร์วิส (ส ำนกังำนใหญ่) เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
57 นำยอำณัติ   สิทธิธญัญ์ บจก. พิงคนคร เซล แอนด ์เซอร์วิส (สนำมบิน) เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
58 นำยธเนศณัฏฐ์  ภนิดำฐิติวสัส บจก. อินดิโก ้เอนจิเนียร่ิง เชียงใหม่

59 น.ส. กณัญำภสัถ ์  แกว้มณี บจก. เอ็ม วำย ที พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่
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