
บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส แม็คโคร

มูลคา 10,000 บาท 50 รางวัล 

บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส แม็คโคร

มูลคา 500 บาท 500 รางวัล 

หมายเหตุ ผูไดรับรางวัล 10,000 บาท จะตองชำระภาษีหัก ณ ท่ีจาย 5% ของรางวัลท่ีไดรับ

1  กมลชนก   นาถกรานนท

2  กมลทิพย   อนุรักษ

3  กัญชิตา    วีระวรรณโณ

4  กุลบุตร    ดานกระโทก

5  เกศรินทร  ปรีดีวงศ

6  แกวเพชรพลอย เกศนภากุล

7  จันทรสี    เนาวแกว

8  จำนงค     นอมเมืองปก

9  ฉวีวรรณ  พลขันธ

10 ชมพูนุท บุญเมืองแสง

11 ณัฎฐนันท วัชรถาวรศักดิ์

12 ณัฐฐิญา สันสารา

13 ณัฐธยาน ยีรัมย

14 ดุสิต กิ่งเนตร

15 ทวีศักดิ์ ปจจัย

16 ธนา เรืองพจน

17 ปณต กองศรี

18 ประภัทรสร ตำหนักเงิน

19 ปราณี ชินเวช

20 พรเกษม ไชยสาร

21 พรเทพ  เหลืองคำ

22 พรพิมล สวัสดิ์ผดุงกิจ

23 พิศาล วชิราชัย

24 พิสิษฐ สรอยเพชร

25 ไพลิน รุจิเรขวัตร

26 ยัสมี       จารู

27 รมิดา       ไทยทอง

28 ละออทิพย ร�นเทียน

29 วัฒนา      ราชเจริญ

30 วันเพ็ญ    รัตนวงศวิรุฬห

31 ศักดิ์พล     อารมณสวาง

32 สถาพร ชางโต

33 สรพงศ คลองรั้ว

34 สาวิตรี คูหธนเสถียร

35 สิรภพ โสภณธีร

36 สุจีรนันท เชยจุย

37 สุฑารัตน อำภาไพ

38 สุนทร ปุดใส

39 สุภาวดี จีนแส

40 สุภาวรรณ ภูรัก

41 โสรญา เกลี้ยงชวย

42 หาสานะ ตำภู

43 อดิศร พันธดี

44 อภิชญา พรมมินทร

45 อมราลักษณ ภิรมยวัฒนา

46 อรปรียา ไขหงษ

47 อรุนณี แสงออน

48 อำมวรรณ บุญฤทธิ์

49 อิสมาแอล  โตะทิ้ง

50 ฮานีฟาร ฤทธิ์โต

1   กชกร       รวยทรัพย

2   กณิษฐา      รวิภาสโฆษิต

3   กตัญญวัฒน รภากรจิรวงศ

4   กนกพร     ฉัตรงามวิจิตร

5   กนกพร     สีสำรวจ

6   กนกรัตน    สุขสี

7   กนิษฐรินทร อนันยชริญชิดา

8   กมนทัต     ออนสี

9   กมลพร     พงษศิริ

10  กมลพร     เรือนคำ

11  กมลวรรณ ผาวันดี

12  กมลวรรณ อับแสง

13  กรองแกว   มุสิกฤษ

14  กรองทอง ทรัพยสมบูรณ

15  กฤติภูมิ    เกียรติวิวัฒนกูล

16  กลาผจญ   พันธุชมภู

17  กวิศรา      ฤทธิ์คำรพ

18  กษิดิ์เดช     วันชัย

19  กอรี        เส็นบัตร

20  กัญยนันท    อิธิตา

21  กัณตนัช     ธนินนพโชค

22  กัตติกา    มฤกุล

23  กันภัย      จิโนการ

24  กับยา       แกวเกาะสะบา

25  กัลยกร     บุญรอด

26  กัลยา       ชัยสุวรรณถาวร

27  กัลยา       สุขสิน

28  กาญจนา    เจือจันทร

29  กาญจนา    ศรีชำนิ

30  กิ่งแกว      มงคลสกุลฤทธิ์

31  กิตติ์ธนัตถ  ของทิพย

32  กิตติธร     สวัสดิ์สกุลพงศ

33  กิตติยศ     เจริญจันสุข

34  กิตมีย       นิแต

35  เกริกไกร    ชีวะเลิศ

36  เกวรินทร   เหมือนแกวจินดา

37  ขนิษฐา     กิจวรพัฒน

38  ขนิษฐา      สรอยอัมพรกุล

39  ขวัญจิตร     บุญมาเจริญ

40  คมชาญ     บุตรเหม

41  คัมภีร       ทองสงา

42  คำตัน        ตรีพล

43  คำปน       พุทธสูงเนิน

44  คำผาย      ชุบไธสง

45  คำรณ      นิลวิเวก

46  แคทลียา     เปลงขำ

47  จงกลมณี  โผดโผน

48  จตุรงค     เรืองซ�อ

49  จรัญ       คารน

50  จรูญ       วังชุมทอง

51  จักรพงษ   ทาจี

52  จักรพันธ   แสงมณี

53  จันทนา      เจริญวันชัยกุล

54  จันทรธิมา   จันธอาษา

55  จันทรเพ็ญ   จิรสุวรรณพจน

56  จันทรา     แซเฮอ

57  จำลองลักษณ วิริยมานะธรรม

58  จิตรภาณุ   เหรียญทองเลิศ

59  จินตนะ     มั่งมีผล

60  จิรวัฒน    เธียรเงิน

61  จิรวัฒน    พงศโสภิตานันท

62  จิราภรณ    ทรงประพาส

63  จิรายุ       กุลธีรดิลก

64  จีรนันท     แหวนทองคำ

65  จีรวรรณ   วงศ ใหญ

66  จีระพันธ    การะเกด

67  จุฬากรณ   ชัยชัชวาล

68  จุฬาพร     แปนสะอาด

69  เจนณรงค  เยาวรง

70  เจษศรา     จันทรจรัสวัฒนา

71  เจะอัสมัน    เจะอารง

72  ฉัตรชัย     แสนพงษ

73  ชญานุช     ปรีดีวิทย

74  ชฎาพร      เลิศโกวิทย

75  ชณัญชิดา    จันทวงศ

76  ชนกนันท     วัฒนะบูรณาพันธ

77  ชนันญา      อรุณกาล

78  ชนาภา       เช็ง

79  ชนิกานต     พิพิธสมบัติ

80  ชไมพร       สิทธิ

81  ชลธิชา       เเกวยม

82  ชลธิชา       เจริญจันทร

83  ชลธิชา       ฉิมยินดี

84  ชลธิชา       ไชยสิทธิ์

85  ชลธิชา       มวงไหม

86  ชลสิทธิ์      ยีหวังกอง

87  ชัชชษา       ชิณสิทธิ์

88  ชัญญา      วรกันตทรัพย

89  ชัยพิพัฒน    ทับเที่ยง

90  ชาณัฏฐ      พัวตระกูล

91  ชาศิณีย      สวางศรี

92  ชินกฤต      ตระหงานศรี

93  ชุลีพร       แกวประเสริฐ

94  ไชนะ         สาเเม

95  ซอลีฮีน     ดอเลาะ

96  ซาปนะ       แมเราะ

97  ซุฟยาน      เจะสทัน

98  ซูรีดา        ยีปาโละ

99  ไซนูลอาบบีดีน จิสา

100 ฐิติปภา      นอรมา

101 ณปภา      เจียรธิติ

102 ณรงค      ยิ่งคิด

103 ณัฐจักร     โชครุงคูณทรัพย

104 ณัฐญา      นิยมสัตย

105 ณัฐณิชา     วงศตั้ง

106 ณัฐธยาน     วิสุทธิสวัสดิ์

107 ณัฐนพิน     ภาคยปริทัศน

108 ณัฐพล      โพธิ์วงศ ไพรเลิศ

109 ณัฐภัทธ     เรืองสันติกรกุล

110 ณัฐศิษฎ     สุขราย

111 ณัฐสิทธิ     ลาวัง

112 ณิฐสัส      ศุภโยธิน

113 ดนุเดช       สิงหทา

114 ดรุณพร     จิรกิจอนุสรณ

115 ดวงฤดี     ศรีสวัสดิ์

116 ดวงหทัย   อุยยามะพันธุ

117 ดุษณี       คูรัตนศิลปชัย

118 ดูอาซียะ    ยาซิ

119 เดชาธร     กติกา

120 เดชาธร     อำพินธ

121 ตูแวนัสรี    สารอเอง

122 เตือนใจ    บุญภิมุข

123 ทรงพล     คณานนทวงษ

124 ทรรศน      สายเบาะ

125 ทัศนีย       เขียวเข�อน

126 ทิพทิวา       ใจคำหม�น

127 ทิพวรรณ   ตั้งจารุพงศสกุล

128 ทิพวรรณ   พจนาภรณ

129 ทิพวรรณ   สินสงวน

130 แทน         อนันตมงคล

131 ธงไชย       ประเสริฐแกว

132 ธนชัย        ศรีนวลอร

133 ธนญา       ธรรมสุนทรี

134 ธนนันท      จันตะโก

135 ธนวรพนธ   นนธพัทธภาคิน

136 ธนวัฒน     ปาลสุข

137 ธนัชพร      อินทรฉัตร

138 ธนากร      นาเวียง

139 ธนิศร       อมรสุรเดช

140 ธรรมนูญ   ชมช�นกลิ่น

141 ธวัช         เตชบวรเกียรติ

142 ธวัชชัย      โพธิ์ศรี

143 ธัญญารัตน  สัตยานุพันธ

144 ธันยชนก    ทวีกานตสกุล

145 ธิดารัตน    อนุสรณสีรุง

146 ธีรพงษ     วงคชนากูล

147 นงลักษณ    พรมอยู

148 นพดล      ธรรมสูตร

149 นพรุจ       ทองสุขโชติ

150 นภัสวรรณ  เลศักดิ์ศุภสิน

151 นภัสสร      ดีแท

152 นฤพน       มาลีศรีประเสริฐ

153 นลินี         พิพัฒนสุทธิพงศ

154 นวลกนก     อัมพาผล

155 นองนุช      ทันไว

156 นัฐชนก      โพธิ์ทอง

157 นัทธมน      มะณี

158 นัทพงษ      พลไชย

159 นันทิดา       บิลหมัด

160 นัยรัตน      นิวิฐจรรยงค

161 น้ำเพชร      พูนนาผล

162 นิจ           เพชรเลิศ

163 นิชาภัทร     อางแกว

164 นิธิดา        จันทรินทร

165 นิธิวัฒน    ทองสุขใส

166 นิภา         ถาวรดิษฐ

167 นิภา         สุขสมสินดช  

168 นิภารัตน     แซเฮา

169 นิรันดร      หะยีสาและ

170 นิโลบล       โคตา

171 นุชรีย       นิลพงศ

172 นูรซาดา      ยูโซะ

173 บงการ      สิริเธียร

174 บรรเจิด     เขียวทะวงค

175 บรรดิษฐ    ศรีพลัง

176 บัณฑิต      ตั้งเจริญสุข

177 บัวลอย     วงศสวัสดิ์

178 บุญเพ็ง      โมหิน

179 บุญมี        มีแสง

180 บุญเอก      เศรษฐกิจ

181 บุปผาชาติ    พตดวง

182 บุษณีย       พาณิชยกิจพีระ

183 บุษบากร     เฉลียวพจน

184 บูไรดะห     มะยีมะดิง

185 เบญจพร    จันทราทิพย

186 เบญจวรรณ กมลพัฒนะ

187 เบญจวรรณ ทองสิงห

188 เบญจวรรณ ปรีชานุมาศ

189 ปกฏชกร     คชพันธุ

190 ปนัดดา       ทองปสโณว

191 ประกาศิต     สายศิลป

192 ประภาภรณ   อำไพ

193 ประเสริฐ     อินทจัน

194 ปรางทิพย     นอนโพธิ์

195 ปรารถนา     สุภนัตร

196 ปริญญา      นารินทร

197 ปริญญา      บัณฑิต

198 ปรีดา         อนันทยานนท

199 ปรียานุช     สุขสวัสดิ์

200 ปรียาภรณ   คงมั่น

201 ปลายฝน     ศุภดิลกกุล

202 ปวีณ         อุทัยวัชรานันท

203 ปาลิกา        ไตรทวีวรัท

204 ปนมณี      เข�อนแกว

205 ปยมิตร      ขำสุวรรณ

206 ปยะ         ศีติสาร

207 ปยะธิดา      กนธัง

208 ปยะนุช       สมเสือ

209 ปยรัตธ      แซโงว

210 ปุณยาพร    ชนะพล

211 เปรมกมล    หวยใหญ

212 พงศธร      หาญยิ่ง

213 พงศธร     อิทธิผลิน

214 พชรมณฑ  รักษาพวก

215 พนม       ถายถอน

216 พนม        มีประคุณ

217 พนิตา        จันทรศิริ

218 พนิตารันต    แซตั้ง

219 พรชนิตว    ไชยภาณุรักษ

220 พรชัย     ผาดี

221 พรพรรณ  เปามรกต

222 พรพิมล     พรมทอง

223 พรพิสัย     ปอมจตุรัส

224 พรรณนภา  ชลภัทรสุข

225 พราวพิมล   ขำแจง

226 พลอยปภัส  ไทยมานิตย

227 พัชรฒิรัศม  สุวรรณรัตน

228 พัชรสิตา     ทองแดง

229 พัชรา        แถมมั่น

230 พัชราวลัย    สมรักษ

231 พัชรินทร    วันดี

232 พัชรี         ทอนงูเหลือม

233 พัชรี         พระอารักษ

234 พัฒนศักดิ์    ลีเลิศวรพร

235 พิจิกา       สิทธิวัง

236 พิจิตรา      อึ้งกาญจนากุล

237 พิชามญชุ    พิพัธมงคลชัย

238 พิเชษฐ       เจริญเกตุ

239 พิทยาพร    วงษดี

240 พิมนภา       แสงจันทร

241 พิมพ ใจ      สายสอน

242 พิมพนภา    สิงหวัฒนาศิริ

243 พิมพรรณ   ไชยยา

244 พิมพา       ทาวบุญเรือง

245 พิมพินิจ     ตาริน

246 พิมลภัณฑ    เปร�องอารมณ

247 พุทธทิรา     ทองอยู

248 พุมพวง     เรืองศิริ

249 แพรรดา     จันทรแกว

250 ไพซอน      หวัดแทน

251 ไพฑูรย      แซตั้ง

252 ไพโรจน      ทองนอย

253 ไพลิน       ปนสุภา

254 ภควดี       เดชเปร�อง

255 ภรีมอรณ    เอี่ยมสำอางค

256 ภวิกา        ถิ่นพนม

257 ภัทรดนัย    เปาปา

258 ภัทรพล      เกื้อกอแกว

259 ภัทรวัต      จริยพันธ

260 ภัทรสุดา     ดาวดึงษ

261 ภัทรียา       ธีระวงศ

262 ภาณุพงษ    ลิ้มยุนทรง

263 ภิญโญ       พิกุลทอง

264 ภูมิศักดิ์      ปานภูมิ

265 มณีรัตน     เลิศชัยมงคล

266 มนตรา      รองมะรุต

267 มนัสวี       ภูจอมจิตร

268 มนูญ        โสภา

269 มะกรี        เราะตาวา

270 มะนาเซร     มะอา

271 มัคตาร      มะเซ็ง

272 มานพ        กุญแจทอง

273 มานะ         ชัยผักแวน

274 มาลีรัตน     ทองแชม

275 มูฮำหมัดอัสรี เจะรี

276 ยอดเยี่ยม    วานิชยหานนท

277 ยะหยา       มะเระ

278 ยุพา         ชวยมาก

279 ยุพาพร      ถึงสุข

280 ยุวรรณดา   เทพสวัสดิ์

281 เยาวลักษณ  พรมทิ

282 โยทะกา      ขะระเข�อน

283 โยษิตา       ชัยยะ

284 รจนา        ดุงโคกกรวด

285 รดาศา       อัครปาลิดากุล

286 รอสะนี       มะยีแต

287 รอฮายา      มะแซ

288 รักษมล      แซเฮง

289 รักษมล      สิทธิไชย

290 รังสรรค    บุดดาเพ็ง

291 รังสิยา       พลสันต

292 รัชนี         อำมะเหียะ

293 รัชนีกร      คันทะลือ

294 รัฎฏิการ     ชัยขจรศิริ

295 รัตนา        รุงพรหมมา

296 รัตนาวรรณ เงินคำ

297 ราณี         บุญภิละ

298 ราตรี        สมชีพ

299 รุงบดินทร   พานิชกุล

300 รุงฤทธิ์       เนมียะวงษ

301 รุงอรุณ     จะวะนะ

302 รุจิกาญจน    นิธิโชคชยพงศ

303 รุสลัน       มะลี

304 ลดาวัลย     พุมทอง

305 ลลิตา        จันทรเชย

306 ลัดดา        เทพสงวน

307 ลัยลา        แวบือราเฮง

308 ลำดวน      สายทอง

309 ลิตา         โครานา อินซารี่

310 วนิดา        พรมศิริเดช

311 วรกฤษณ   ศักดิ์คุณาวุฒิกุล

312 วรมน       ไชยเพชร

313 วรรณลดา   สุจิตรัตนันท

314 วรรทณา    คงตี่

315 วราภรณ    ยิ้มสมบูรณ

316 วัชทยา       พรหมทอง

317 วัชรพงศ    สระแกว

318 วัชรพล      อนันตประสพชัย

319 วัชระ        มีมานะมาก

320 วัชระ        วงษอาน

321 วัชราภรณ   บุญชอม

322 วัชรินทร     เตชะรัตนชัยกุล

323 วันนา        เกียรติขวานทอง

324 วารี          หอมออน

325 วาสนา       พฤกษาชีวะ

326 วาสนา       สีวันนะ

327 วิจิตรา      ดวงตาดำ

328 วิชญานันท   มีเพียร

329 วิชยา        เกียรติศรีชาติ

330 วิชุตา        อินทรออน

331 วิภาวรรณ   ไปวันเสาร

332 วิยะดา       วชิรเมธาเสถียร

333 วิรดา        แสงแจม

334 วิโรจน       สูนออน

335 วิลาวรรณ   สวัสดิ์วงษ

336 วิลาวัลย     พันธรินทร

337 วิลาสินี       สินสาตร

338 วิไล          ชัยเชษฐอมร

339 วิไล          อูเจริญ

340 วิไลวรรณ   ลอยฟู

341 วิเศษพงษ    รวมสุข

342 วิสุทธิ์       สุวัฒนานุกร

343 วีรยุทธ       เกิดบอเหม

344 วีรยุทธ      เตะปู

345 วีรวรรณ    กลิ่นเจริญ

346 วีรวัฒน     นอยบันดิษฐ

347 วีระ         อมรศิลชัย

348 วีระวรรณ    น้ำรัก

349 วุฒินันท     สังขชาติ

350 วุฒิวัฐ       กาใจ

351 ศกุนตรา     คำไล

352 ศตพร       บุญญะกามะ

353 ศรัณยา      เหลาอารยะ

354 ศราวดี       ปุยคำ

355 ศราวุธ       วิสุทธิศรีศิลป

356 ศรีสุดา      ชาลีผล

357 ศศิธร        ชวยชู

358 ศศิธร      เพ็ชรเมือง

359 ศักดิ์ชัย      จันทมาศ

360 ศักรินทร    พินทุสุนทร

361 ศิริชัย        เจริญวิเศษสุข

362 ศิริพร       นามแกว

363 ศิริพร       พุมศิริ

364 ศิริพร       ศรีรักษ

365 ศิริพรรณ   พงษศิริพานิช

366 ศิริพรรณ   วงศจิตติยานนท

367 ศิลภวงค     ฮุงหวน

368 ศุภชัย        เจะสา

369 ศุภเชษฐ     เขียวชะอุม

370 ศุภภร       วรางคณากิจกุล

371 ศุภลักษณ    กระมนมานิต

372 ศุรวีร        ศรีคำ

373 ษุภากร       เปรมสมบัติ

374 สนธยา      พรคณาปราชญ

375 สนปญญา   กลยณีย

376 สมเกียรติ    ศรีสิงห

377 สมชาย      มหานุกูล

378 สมชาย       วงคสวัสดิ์

379 สมชาย       อิ่มขวัญ

380 สมนึก       สุวรรณภูเต

381 สมยศ        กิตติกุลชัย

382 สมยศ       สมพงษ

383 สมศักดิ์      เล็กถิน

384 สรางสรรค   ลิ่มโรจนเดชา

385 สรารัตน     อนเพ็ง

386 สราวุธ       อำนาจสกุลวงศ

387 สราวุธ       เอียวเฮ็ว

388 สริดา        คงทน

389 สวาท        ชัยพิษ

390 สหัสวรรษ   ชูบุญ

391 สามารถ      โถทอง

392 สายฝน      สังขนิ่ม

393 สายพิน      ธาระเลิศ

394 สายรุง       อินธิราช

395 สำรวล       ใจรักษ

396 สำเริง        เข็มทอง

397 สิทธิชัย      ภาคผิวนวล

398 สิทธินันท    ตัณฑานนท

399 สิทธิสาร     ทักขพิมาน

400 สุกัญญา     ขันสัมฤทธ

401 สุกิจ        ยินดีเหมาะ

402 สุขุมาล      ฤทธิ์ ไธสง

403 สุชาติ        อภิมุขเจริญ

404 สุดารักษ     นาคเรือง

405 สุดารัตน     ศรีตองออน

406 สุทธิชัย      เครือประสิทธิ์

407 สุธารัตน     รุงอรุณ

408 สุธิสา        ดีเลิศ

409 สุธีรัชต      อุดมวิเศษสันต

410 สุนัย         กุลไธสง

411 สุนิษา        นุมมีชัย

412 สุปราณี      จันทรเสนา

413 สุปวีณ      แกวกรณ

414 สุพัตร       ปริรัมย

415 สุไพรี        สุจสบาย

416 สุภนิตย     สังขาว

417 สุภัทตรา     บุตรศรี

418 สุภาพร     แปงทา

419 สุภาภรณ    พัศศร

420 สุภาวดี       สัมฤทธิ์เรืองเเสง

421 สุมาลี         ปลื้มถนอม

422 สุมาลี       ไมแดง

423 สุรพล       ศรีแกว

424 สุรภา        หมูพยัคฆ

425 สุรรณพา    ปุเลนเต

426 สุรีพร       แสงสวาง

427 สุรีรัตน      บูชา

428 สุไรณา      เหมโคกนอย

429 สุวพัชร      อุทัยวัฒนา

430 สุวรรณา    วงษแปน

431 สุวัชชา       เรงสำประทวน

432 สุวัฒน       จำปาเกตุ

433 สุวัฒนา      มีสุข

434 เสาวภา      ขวัญกิจนฤกุล

435 เสาวลักษณ  สุขเกษม

436 โสธิพงษ     สิงหสุทธิโสทร

437 โสมพรรณ   อำพันแสง

438 หทัยชนก     แตงสมบูรณ

439 หทัยรัตน    ดำสุวรรณ

440 หทัยรัตน    ทองศิริ

441 อดุลย        ปนแกว

442 อธิคุณ       นครศรี

443 อธิตญาภรณ ดาโรจน

444 อธิติ         คำทวม

445 อนันต       เจิมเจนการณ

446 อนัส          เจะเยะ

447 อนิศรา      ทอนมาตย

448 อนุชา        อาจหาญ

449 อนุพล       วิทยศักดิ์พันธุ

450 อนุศักดิ์      สุธาพจน

451 อนุสิษฐ     ทินรัตนวรกุล

452 อภิชญา     ปนดีกา

453 อภิชัย       ธรร

454 อภิญญา     กล่ำรักษ

455 อภิญญา     ร�นสันต

456 อภิญญา    เรืองสันติกรกุล

457 อมร         ลมพิมาย

458 อมรรัตน    ศรีทอง

459 อรสุดา      จะงาม

460 อรัญญา     ดวงลัดดา

461 อรุณ        เลหทองคำ

462 อรุโณทัย    ดาสิน

463 อลงกรณ    โลมะพันธุ

464 อวยพร      อินทรักษ

465 อะหมัด       รัตนะ

466 อังกูร       ไชยปรีชาวิทย

467 อัจฉรา       เกิดมั่น

468 อัซมี         จิตตหลัง

469 อัญชลี      แจมจำรัส

470 อัญชลี       ไชยคำ

471 อัญชลี       เลิศบารมีวงศ

472 อัฐพลณ     โชคสมบูรณ

473 อับดุลรอมาน ตากะดี

474 อับดุลอาฟส  อาแว

475 อับดุลฮาฟส บากาสแต

476 อับบาส      หมะหมาน

477 อัฟฟาน      จาเนาะ

478 อัมพร       แกวกาญจน

479 อัมพร       แซหลิ้ม

480 อัยรินทร    ภาสนประวิตร

481 อัสมะ        เจะอาบู

482 อาจารีย      ถาวร

483 อาชาษ       เสนาบุญ

484 อาซีเยาะ     แอเสาะหะมะ

485 อานนท       ไชยวงศ

486 อาฟนดี้      หวังหมัด

487 อารยา       เกตุนอก

488 อาหมาด     แขวงเส็น

489 อาฮาหมัด     หะมะลง

490 อำนวย      มาโดน

491 อำนาจ       ชาวบานกราง

492 อำพร       ทอระทึก

493 อิทธิพัทธ     รัชตปาโล

494 อุบล         ตัสสะสูงเนิน

495 อุไรมะ        กะหริม

496 เอกชัย       สุวาจา

497 เอกสิทธิ์     แกวเงิน

498 โอภาส       รำนา

499 ฮาซัน        กานา

500 ฮุไซฟะห     กายูนิ

ประกาศผลรายช�อผูโชคดี

ประจำสัปดาห 9 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 

ครั้งที่

2

ผูไดรับรางวัลจะไดรับ SMS ลิงกบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส แม็คโคร หลังจากประกาศผลรางวัลภายใน 7 วัน


