
รายชื่อผู้ได้สิทธิ์ โซน A : ตลาดน ้านนทร ี

บริเวณ รอบสระพระพิรุณ ด้านหน้าหอประชุมใหญ่ประตูพหลโยธิน 
 

ล ำดับที ่ ผู้ได้สิทธ์ิ (ช่ือ นำมสกลุ)/บริษทั 
 

1 คุณขนิษฐา ศรีค า  
2 คุณวิไลพร วิริยะศักดิ์สกุล  
3 คุณจริญญา นามศรีเรือง  
4 คุณคมสัน องอาจมหกิจ  
5 คุณศุภสุข มูลเหล็ก  
6 คุณพิมพ์แก้ว ศิริจันทรัตน์  
7 คุณพรปิยะ ทวีทอง  
8 คุณสมพงษ์  ศรีศักดา  
9 คุณกาญจนา เคนดา  
10 คุณณพิชญา อิทธิรักษ์  
11 คุณธนรัตน์ ศรีประไพ  
12 คุณบุญธรรม ทองมะณี  
13 คุณปรเมษฐ์วัฒน์ ศิรสกุล  
14 คุณเอกชัย โค้วไล้  
15 คุณสุภชัย เพ็ชรโยธา  
16 คุณอัญพัชญ์ เอกบรรลือวิชญ์  
17 คุณวีรวรรณ พระลับรักษา  
18 คุณศตวรรษ เศรษฐสิริน  
19 คุณชาชนม์  พันธ์ทอง  
20 คุณพรทิพย์ อัครธรรม  
21 คุณสมโภชน์ ป้องกัน  
22 คุณรุจิรา สิงห์ทอง  
23 คุณสมจิตร  เกิดมั่งมี  
24 คุณสัญญา เขาภูเขียว  



25 คุณขนิษฐา ชัยปัน  
26 คุณนพพร กันทะลัน  
27 คุณธัญญ์จุฑา  นิธิวรวัฒน์  
28 คุณชัญญภัทร คล้องช้าง  
29 คุณพิชสณัชค์  ทองธนะสุวรรณ  
30 คุณพิทักษ์ แพงป้อง  
31 คุณปัชชวิน เพชรานนท์  
32 คุณภาณุรุจน์ เตชะวานิช  
33 บริษัท ปูทางรวยนิวยอร์คเกอร์ จ ากัด  
34 คุณศิริวรรณ โลหะตระกูล  
35 คุณสรรเสริญ เอ้ือนุกูล  
36 คุณลัลน์ลลิต โชสีงาม  
37 คุณวาริณี เกิดมาก  
38 คุณอ้อยใจ โพธ์ขาว  
39 คุณภูมิวัสส์ วัฒนพานิชวงษ์  
40 คุณถิรนันท์ สุวรรณมัณฑ์  
41 คุณปิยภัทร แย้มค า  
42 คุณชัยณรงค์ เสาะแสวง  
43 คุณชวรัตน์ พัวศรีพันธ์ุ  
44 คุณสุภชัย ตั้งจรรยารักษ์  
45 คุณจารุวรรณ วรรณปก  
46 คุณสิริมา อุไรรักษ์  
47 คุณสิรวีร์ พงษ์ประเสริฐ  
48 คุณศิริพร เรืองเดช  
49 คุณรัตติกาล สุริยศ  
50 คุณสมบูรณ์ เนียมตะเคียน  
51 คุณจักรพันธุ์ ญาณโชติ  
52 คุณเกษราภรณ์ บุริมสิทธิชัย  
53 คุณเกษม สุขเกษม  



54 คุณธราพงษ์ นาหอค า  
55 คุณลิตร ไหรน  
56 คุณญานิกา นวลผกา  
57 คุณอุบล อัมพร  
58 คุณสุระไชย สร้อยค า  
59 คุณนิธินันท์ จงเจริญ  
60 คุณปิยพงษ์  เพชรจรัสชัย  
61 คุณกนกวรรณ  ทองใบ  
62 คุณสมพร ภูมิสวัสดิ์  
63 คุณพรกมล นามติ๊บ  
64 คุณธฤษิดา  มุณีกานนท์  
65 คุณไหมหย๊ะ นิยมเดชา  
66 คุณเบญจมาศ อู่พิทักษ์  
67 คุณปาณิศา ติสโส  
68 คุณศุภรา วิชัยสุทธิกุล  
69 คุณศุภิสรา ปิยะจิตเมตตา  
70 คุณกฤษฏา นิละปะกะมา  
71 คุณพรวลัย  แก้วถาวร  
72 คุณจินตนา วุฑฒยากร  
73 คุณเพ็ชรน้อย พึ่งพรธรรม  
74 คุณเบญจางค์ จงจิตต ์  
75 คุณศลิษา วงศ์ศิริ  
76 คุณสิริพร นวลย่อง  
77 คุณตวงทอง ปรีดากิตติพัฒน์  
78 คุณสมคิด ค าทรัพย์  
79 คุณภัทรนันต์ รุ่งแจ้ง  
80 คุณลักขณา ประกอบผล  
81 คุณอติชาย ทรัพย์ข า  
82 คุณเพลินพิศ แก้วน้อย  



83 คุณวนารีย์ น้อยพิทักษ์  
84 คุณภาณุ ตฤปต์ วรรธนะ  
85 คุณกัญญนัท เต่ากล่ า  
86 คุณปาริชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  
87 คุณจิราพร น้อยพานิช  
88 คุณศิริลักษณ์ แย้มค า  
89 คุณฐิติยามาศ นิธิโชติคณาพงษ์  
90 คุณวาสนา ค ามียศ  
91 คุณพิชชานันท์ ฐิติอักษรศิลป  
92 คุณดารชาต์  หมัดลัง  
93 คุณภรณ์พัทธ์ ผลอินทรหอม  
94 คุณอนงค์นาฎ ประเสริฐสาร  
95 คุณณัทพัศ สาน้อย  
96 คุณขนิษฐา แก้วโนนโพธิ ์  
97 คุณดวงแก้ว พุมศรีทอง  
98 คุณจอม พิชัยศิริ  
99 คุณธนิศา แซ่นิ้ม  
100 คุณสุประภา  แสงระวี  
101 คุณสกุณตลา ครุฑานุช  
102 คุณสิทธิเชษฐ์ ถูวัดสี  
103 คุณโชคบังอร กว้านสกุล  
104 คุณธนิษตา ทองรุจิโรจน์  
105 คุณสุพีชา ธรรมชาติ  
106 คุณบัณพร บุญเพียร  
107 คุณคณัสนันท์ พรหมจอม  
108 คุณสิริรัตน์ ตระกูลบุญเดช  
109 คุณศรินทร อังคะมาตย์  
110 คุณธนันพัชญ์ พร้อมทรัพย์  
111 คุณอัญชลี อุปรัตน์  



112 คุณวนารัตน์ วานิชกุล  
113 คุณจักรกฤษ ศิริมงคล  

   
ประชุมชี แจงและช้าระค่าพื นที่ ในวันที่ 26 ธ.ค. 62 

ณ ชั น 7 อาคารวิทยพัฒนา (ตึกเดียวกบัสนง.ทรัพย์สิน)  
ช่วงเช้า  เวลา 9.00 น. ล าดับที่ 1 - 70  
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ล าดับท่ี 71-113  

      ท้ังนี้ผู้ได้สิทธิ์จะต้องเข้าประชุม หากท่านมีความจ าเป็นไม่สามารถมาตามเวลาที่ก าหนด ท่านสามารถมา
ในช่วงเช้าหรือบ่ายได้ โดยขอให้แจ้งกับทางส านักงานทรัพย์สิน ก่อนล่วงหน้า   

โปรดเตรียมการช าระเงินผ่านช่องทาง QR Code ท่านจะได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น  
   

 


