
มูลคา 10,000 บาท 50 รางวัล

มูลคา 500 บาท 500 รางวัล

รางวัลท่ี 1

รถกะบะ ISUZU D-MAX X-Series 

รางวัลท่ี 2

รถจักรยานยนต Honda Wave (110i) จำนวน 25 รางวัล

หมายเหตุ ผู ไดรับรางวัลใหญ กรุณาติดตอกลับภายใน 30 วันนับแตวันที่ทำการประกาศผลรางวัล

หากเลยกำหนดถือวาสละสิทธิ์ 

1. กาญจนา        ทองสุข

2. กานตทิตา       จันทรลา

3. เกศรินทร       ศรีพลต

4. จันทรา          บำเพ็ญเพียร

5. จิตรกัญญา     ทับทิม

6. จินตนา          ไมเกตุ

7. จิรศักดิ์         อุโม

8. จิราพร          จำปาทอง

9. ชนัฐดา          สวางเมฆ

10. ณัฐพัชญ      รัตนจันทร

11. ณัฐวดี         เรืองพุม

12. ทัศนจิรา       จตุรงศรีพัฒน

13. ทินกร         ไชยเทศ

14. นภสุพร       ทองหลอ

15. นิธิมา          พาศรีกุล

16. บุญสม        ครองสิน

17. ปรางทิพย ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

18. ปารณีย        รุจิพุฒธันยพัฒ

19. ปาริชาติ        มีประดิษฐ

20. ปยะพร        ไกรสีห

21. พรทิพย       กุลสิริลักษณ

22. พรรณนภา    ทีฆวีรกิจ

23. พัชรี           อัสนีศานติวงษ

24. ภัคภร         พุทธธนศิริ

25. ภัทรเวช       บุญสุน

26. ภานุ           จั่นบางยาง

27. ภีมวรา        สลาปน

28. มูฮำหมัดยูซุฟ บุญศรีนุย

29. รอปอัส       สาและ

30. ริญญารัศมิ์   โลหสกุล

31. รุจาภา        ทองนอย

32. วรรณิกา     ด�นตา

33. วรัญญา      ไพทยะทัตย

34. วิภาพร        นิกรกุล

35. วิภาวรรณ    เอี่ยมประดิษฐภัณ

36. วิลาวัณย     วัฒนภานุพงษ

37. ศริณา        อริยะวนกิจ

38. ศิริลักษณ     สาพงษเอี่ยม

39. สมพร        ชุมพล

40. สายสุนี        มีชัยศรี

41. สาวิตรี        อัครมาส

42. สุดาพรรณ    ชัยยะ

43. สุพร         รักษตระกูลวงษ

44. สุริยะ         ยวงสุวรรณ

45. สุวรรณ      พงษคำ

46. สุวรรณี      ทีฆายุนันท

47. อดุลยพงษ    ถนอม

48. อรวรรณ     เหลืองทำเหมือน

49. อัจฉรี        ไทยประยูร

50. เอกพงษ      พราวแกว

1.    กนกพรรณ  เงินโอฬาร

2.    กนกวรรณ  อินทรักษ

3.    กนิษฐา       จันทรหอม

4.    กมลทิพย    สมศิริวัฒนา

5.    กมลพรรณ  วาทวาทิน

6.    กมลรัตน     เพ็ชรแสนงาม

7.    กมลวรรณ   แกววงษา

8.    กรกฎ       สมุทรวานิช

9.    กรกันยา      บุญจูง

10.   กรนธี        อับดลรามาน

11.   กรวิก       รมโพธิ์

12.   กรัณ        ธนะการัณยภาส

13.   กฤติกร      เจริญรัตประดิษฐ

14.   กฤษณะ      แซเผือก

15.   กฤษณะ      ศรีจันทร ไทร

16.   กอเฉม       หมานสนิท

17.   กัญญารัตน  บุญเหลือ

18.  กัณฑริกา    วงษวัย

19.   กัน           ผาคุยคำ

20.   กันตะ        เอี่ยมสอาด

21.   กัมปนาท     เพชรพรหม

22.   กาญจนา     มีสวัสดิ์

23.   กานดา       ศรีโมรา

24.   กานดา       สงวนสุข

25.   กานตชนก    ไชยชนะ

26.   กิตติศักดิ์    สนสมบัติ

27.   เกตนสิรี      จันทรสมัคร

28.   เกตุกนก      ตาลประไพ

29.  เกศริณญ    อินตะ

30.  เกษมศักดิ์    ปอมอุนเรือน

31.  เกียง         สันติสวัสดิ์

32.   โกเมศ        ลออพันธุสกุล

33.   ขวัญชัย      ดาอินวงค

34.   ขวัญเรือน   ปานแกว

35.   ขวัญฤดี     บัวผัน

36.   เขมชาติ      วชิราคำภรณ

37.   คเชนทร      สายเทพ

38.   คณิศร       รัตนสูตร

39.   คเณศ        ประยูรเนตร

40.   คมสันติ์      ยิ่งยืน

41.   คำมี          บุตรนอย

42.   จรินทรพร   นครเกตุ

43.  จักรกริช     ทัดสงค

44.   จักรพงค     วงศวาลย

45.  จักรพันธ    ชูแกว

46.   จักรพันธ     สุกใส

47.   จักรี         ตะวัน

48.   จันจิรา       จันทร

49.   จันทรแรม    ตาวัง

50.   จันทิพย      แซตั๊น

51.   จารุดา        สุวรรณนาวา

52.   จำป          อนุสรณสีรุง

53.   จิดาภา       ไพรินทรชินกร

54.   จิตรภาณุ    เหรียญทองเลิศ

55.   จิตรา        จิตตะเสนีย

56.   จินดา        จารนัย

57.   จินดารัตน    เมืองกระโทก

58.   จิรนันท      วนวัฒนกุล

59.   จิรวดี        แสงทวี

60.   จิรวัฒน     ชูทัพ

61.   จิรัชยา      สิริคุณพร

62.   จิรันธนิน    แซโงว

63.   จิราธร       ชวดเมืองปกษ

64.   จิราวรรณ   จันทรสระบัว

65.   จีรวัฒน     ตาลสัน

66.   จุฑามาศ      คงสิบ

67.   จุฑามาศ      สามารถกุล

68.   จุฑามาส      ฐิติจิรตระกูล

69.   จุฑารัตน     ถาวรกีรติ

70.   จุฑารัตน     อินทรหม�นไวย

71.   จุมพล       เพชรอาวุธ

72.   เจตนสฤษฎิ์  ไชยงค

73.   เจนจิรา      กระตายเทศ

74.   เจษฎา       หงษมา

75.   เจะยะยา      มะมิง

76.   ฉัตรชัย      ลักขณาวุฒินันท

77.  ฉายสุดา      นิจอาคม

78.   ชนะพร       ลิขิตปภามาศ

79.   ชนะภัย       ยันตรศรี

80.   ชนัญชิตา     ปจฉิมมาภิรมย

81.   ชนุดม        วงษหมอ

82.   ชมภู         เกตุจุนา

83.   ชลกร        พจนสุนทร

84.   ชลัท         ทัพประเสริฐ

85.   ชลิตา        กลางชัยเดช

86.   ชวลิต       ยาทิพย

87.   ชวัลญา      เนติพิชยาพงศ

88.   ชษิตา        เสนารักษ

89.   ชัชนันท       จีนเมือง

90.   ชัยวัฒน     ภิญโญธนานนท

91.   ชาลิสา       แอฤทธ

92.   ชิษณุพงศ   ปลื้มจิตร

93.   ชุติมา        พวงมณี

94.   โชติกา       วัฒนะ

95.   ซอฝยะ      เคี้ยนหิ้น

96.   ซูไฮดา       เจะมูซอ

97.   ญะมานัณห  สิริวัฒนาวีรกุล

98.   ญาณิศา     เกษหอม

99.   ฏิยนัน       กอนฝาย

100. ฐากูร        บินอับดุลอัสมิ

101. ฐาปนี        บุญมี

102. ณฐรัชต      จิตภิรมยลาภ

103. ณรงค       บันลือธัญลักษณ

104. ณรงคศักดิ์   จันทรเชื้อ

105. ณัชชาวีย     สิริทิวานนท

106. ณัฏฐกันย    ศิริบูรณะ

107. ณัฏฐากร     ตงฉิน

108. ณัฐกานต     สุมณฑา

109. ณัฐติกาญจน นิธิกัญจนานุภาพ

110. ณัฐธิชา       มหิทธิกร

111. ณัฐธีร       ฐิติกุลธิวัฒน

112. ณัฐธีร       ภัทรวุฒินันท

113. ณัฐพล       พาณิชยวิบูลย

114. ณัฐิดา        ชุนลิ้ม

115. ณิชากร      ผาริโน

116. ดนุวัศ        วิชญสกุล

117. ดวงใจ       นานา

118. ดวงฤดี       สังฆนิตย

119. ดารัตน       กมลงามพิพัฒน

120. เดชศิริ       อุลิต

121. เดชา         ศุจิพัฒน

122. ตรองคุณ    ทองธวัช

123. ตรีรัตน      ตรีพล

124. ตะวัน        ลาดนอก

125. ถาวร         ปนตระกูล

126. ทัศนพล      กมลศรีพัฒน

127. ทัศนีย        มหาสำราญ

128. ทัศนีย        สังขนันท

129. ธณัทอร     อมฤทธิ์

130. ธนพร        ตรีวรัญู

131. ธนพรพรรณ ดิสสร

132. ธนพล        บุตรงาม

133. ธนวัฒน      เภาพาน

134. ธนวัต        ผลบุญ

135. ธนัท          พุทธิษา

136. ธนาวดี       สงฆเจริญ

137. ธนิตา        มูลจะเยาว

138. ธนิสร        ศุภธราธาร

139. ธมนรัชต     โสภาพงษสิรดี

140. ธัญญนิธิ     ธรรมจิระโรจน

141. ธัญญารัศมิ์  ภัคพงศภัทร

142. ธัญธร       พรสีมา

143. ธัญพร       ออนสมกิจ

144. ธัญยธรณ   ไกรปวีรหิรัญ

145. ธันยา        เต็มตอบ

146. ธาริน         หวันเหม

147. ธิดารัตน      มะสะมะแอ

148. ธีรพรชัย     ผสมทรัพย

149. ธีรภัทร       สมพัตสรสิริ

150. ธีรยุทธ      ดวงพิมาย

151. ธีรวัฒน     จำรูญนิรันดร

152. ธีรศักดิ์      บัวงาม

153. นงลักษณ    แซจอ

154. นตินี         ลิ้มดวงเดน

155. นนท         วงศศุภโชค

156. นพ           หนูเจริญ

157. นพรัตน      เนติอัศวโสภณ

158. นพรัตน      โสภณ

159. นพรัตน      เหรียญทอง

160. นพฤทธิ์      มิสรัง

161. นภาพร       บุญธรรม

162. นริศรา       มะลาหอม

163. นเรศ         คงกลั่นดี

164. นเรศ         นีลพงษ

165. นฤชยา       จำลองมุข

166. นฤพล        พัฒนารุงโรจน

167. นฤมล        ปติชีวากุล

168. นัชชา         บึงไกล

169. นัฐวุฒิ       ไตรเวทย

170. นันทิชา       เชียงนางาม

171. นันทิยา       ประคองวงศ

172. น้ำทิพย       ตรองนิพัทธ

173. น้ำฝน        กลิ่นจันทร

174. นิตยา         เนียมหอม

175. นิตยา        ศรีสวัสดิ์

176. นิทรา         เชื้อกลางใหญ

177. นิภาพรรณ   พลเสน

178. นิรชา         วรรณธนาคินทร

179. นิลุบล        บูรพสายัณห

180. นิศา          พิศิษฏพงศ

181. นิสาชล       สุนทรวงศ

182. นุกูล          วิจิตร

183. นุชรินทร     วังดู

184. เนตรชนก     รุจิระอาภา

185. บรรเจิด      พงศธไนศวรรย

186. บวรศักดิ์     สุขสบาย

187. บัววัน        สมบัติหลาย

188. บุญชวย      กองพรต

189. บุญชวย      แกวเกา

190. บุญเลิศ       มณฑา

191. บุณยรัตน    เกษจำรูณ

192. บุษยา         โจนส

193. บุหรัน        จันทราชมงคล

194. บูรฮัน        ปูเตะ

195. ปติ           อินธิหาญกุล

196. ปธิตา         ธิติรัชธรรม

197. ปนัดดา       บุญชวย

198. ปรมินร       ประดิษฐ

199. ประทุม       อุดมประสิทธิ์

200. ประไพ        ปานดวง

201. ประภาพร    เตียเจริญ

202. ประภาพร     เนตรเดชา

203. ประภาวรรณ เล็กแข็ง

204. ประสิทธิ์      รุจิเรืองโรจน

205. ประเสริฐ     บุญเต็ง

206. ปราณิชทศา   ธนรัตประสิทธิ์

207. ปราณิญา     รามศิริ

208. ปริญญา     เกิดผล

209. ปรียาภรณ   พึ่งวงคญาติ

210. ปวรา         ทุมรินทร

211. ปญญา       ทรวงบูรณกุล

212. ปทมาสน      พิทยาวศิน

213. ปาริฉัตร      ธัญทิพาสกุล

214. ปาริชาติ      หมัดอะหิน

215. ปาลณิชา      ศิริเสาร

216. ปยวดี        อุงอำรุง

217. ปุณณเกษ    จันทรเนตร

218. เปรมิกา       แยมคงเมือง

219. ผองพรรณ  เพาะปลูก

220. เผอิญ       อึ้งกาญจนากุล

221. พงศธร       รุงพิริยะเดช

222. พงศนรินทร  คำแหง

223. พรชนก       แสนอุบล

224. พรชัย        รองกลิ่น

225. พรทิพย      มนัสสา

226. พรนภา       พั้วพันธุ

227. พรนิภา       โชระเวก

228. พรพรรณ    ปรีดานนท

229. พรภัครัศ     กันตรพีเกสร

230. พรลภัส      แกนสาร

231. พรศักดิ์      ฉลาดดี

232. พรหมภัสสร  ธัญธัตศตพร

233. พฤษพร      ไทยประยูร

234. พลภพ       รัตโนทัย

235. พลอยณิศา   คุมอุนลอย

236. พศทรรศน    จตุพรหมวงศ

237. พสิษฐ        วสุภากุล

238. พัชรี         พานิชผล

239. พัชรียา       กำหอม

240. พัฒนชนก    จีรพงษประภากุล

241. พัทธอิทธิ์     บุญญานัน

242. พัทยา        มีไกรราช

243. พิจิตรา       เครือสบจาง

244. พิชชาพัชญ   ชมช�น

245. พิชญา        สมคิด

246. พิณชญา   เสนีวงค ณ อยุธยา

247. พิบูลย        สิริปุญญิกานันท

248. พิพัฒน      วงษอามาตย

249. พิรุณรัตน    หนูทอง

250. พีรวัส        มุงหมาย

251. พุทธินันท     เพชรอินทร

252. เพชรรัตน    กลายกลั่น

253. เพ็ญจันทร   ธีรวัฒนสกุล

254. เพ็ญนิภา     พิมพาลัย

255. เพ็ญศรี      ชารีผาย

256. แพรไพลิน    ไตรจิตร

257. ไพรัตน       อาทร

258. ฟาดีลา       เจะดือราแม

259. ฟูอาดี        เบ็ญละเตะ

260. ภควัต        เกิดเสวี

261. ภรภัทร       ธราสุขโสภณ

262. ภสราภรณ   วุฒิจันทร

263. ภัชชาภร      สิริวาทิน

264. ภัทรมน       ทวีโชคเจริญพร

265. ภัทราวรรณ  จัรทรเขียว

266. ภัษราวฎี      ภัสสระเมธังกร

267. ภานิชา        ธัญญพันธ

268. ภานุ          สงธนู

269. ภานุพงษ      แซอึ๋ง

270. ภานุวัฒน     ชาลี

271. ภาสินี         สุขมวง

272. ภิรญา        จิตตราวงค

273. มณียา        พูลเพิ่ม

274. มณีรัตน     กงมี

275. มนทัย        อรัญวาส

276. มนลดา       พุฒซอน

277. มนัสชัย       พรหมดำรงค

278. มยุฬมาศ      ศิลลา

279. มลิวรรณ    ฤทธิลา

280. มะกือรี       ดือราแม

281. มัซนีย        คหาปนะ

282. มานิตย       งามสมพงษ

283. มานิตย       ใจงาม

284. มาลินี        บรรยงลักษณา

285. มาลี          นุนเกลี้ยง

286. มุนินทร       ธนสัมพันธกุล

287. มูหามัดอาซือมี     บากาสแต

288. มูฮัมหมัด     โดยหมะ

289. มูฮัมหมัดมะหดี    แวซู

290. มูฮัมหมัดอิกรอม  มะเด็ง

291. ยมนา         ดวงทอง

292. ยมลภัทร     จรัสวงษ

293. ยวน          อวดหาว

294. ยุทธนา       สุคนธรังษี

295. ยุพาพร       ขวัญอยูเย็น

296. ยุวดี         ดอกแขมกลาง

297. ยูรี           แวลาเตะ

298. เยาวลักษณ   จรุงกิจศุภผล

299. รนกฤต      จันทนา

300. รมิดา         จันทพฤกษ

301. รอฮานา      สาเหาะ

302. รัชเดช       ไทยทอง

303. รัชต          สงาศรี

304. รัชนี          เกตสุวรรณ

305. รัฐ           ตันติพงศ

306. รัตนา        ศรีประพันธ

307. รัตนา        อัสดรมิ่งมิตร

308. รัมภาพร     แกวหลอ

309. รัสกรณกิต  นิยมญาติธนกิตต

310. ริดดุวาน      มะนุ

311. รุงโรจน      ภาคสุข

312. รุงวิไล        อินทรประเสริฐ

313. รุสรีนดร     บินดอเลาะ

314. เรณู         ทามิน

315. เรวัตร       สายวงศ

316. ลฎาภา        นริศธรารักษ

317. ลดาวรรณ   สุพร

318. ลัดดา         ฟกเหลือง

319. ลาตีฟ        ชาญชัยพิชิต

320. เลิศมณีฉัตร  ศรีสิงห

321. วชิระ         ธรรมนิตยกุล

322. วรพจน      สุขสอาด

323. วรพล        ผาสุข

324. วรรณทัศน   เวชพิพัฒนผล

325. วรรณา      ประพันธกาล

326. วรรณา      หริกจันทร

327. วรวัจน       วาทกิจ

328. วรวุฒิ       คิรากรอมร

329. วราพร       ทองสาย

330. วราภรณ     มีเงิน

331. วราภรณ     หอมเทียน

332. วริศรา       กิตติแสนภู

333. วริสาณัชช    อินทะนะชิตจุย

334. วรีพร        แววมณี

335. วลีพร       ถนอมพันธ

336. วสันต       จันทาพูน

337. วสันต       ธนันชัย

338. วัชรพล     เสียงล้ำ

339. วัชรินทร    แกวกาศ

340. วัฒนา       กระแสชลศิลป

341. วัฒนา       ศรีสงกรานต

342. วันเฉลิม     แกวอินทร

343. วัลลี         แซพั่ง

344. วิเชียร      สอนสมนึก

345. วิฑูรย       ภาคมณี

346. วิทวัส       เวียงโอสถ

347. วิมลกรณ   แกวเวฬู

348. วิมลรัตน    ดวงกลาง

349. วิลาวรรณ   ลีเจริญเกียรติ

350. วิศรุต       คลายพันธุ

351. วิศาล        แซลิ่ม

352. วีปภา        ลีลาสุวัฒน

353. วีรวุฒิ      มาลา

354. วีระ         วงศขัด

355. วุฒิกร      คำภิโล

356. เวนิจ        กวางอยู

357. ศนิ          พลวัฒน

358. ศรัณวัชร  สะอาดบุญญพัฒน

359. ศรีแพร      ขจรนาม

360. ศรีรุง       อารีมิตร

361. ศรีวรรณ    สัมฤทธิ์

362. ศศิรัญช     รัตนอภิชาติวงค

363. ศศิวิมล     บัณฑิตวัฒนาวงศ

364. ศะศิมา       เฉลิมมงคลเพชร

365. ศักดิ์สิทธิ์    วรรณแสน

366. ศักรินทร    เด็นมาลัย

367. ศันสนีย     อนเพ็ง

368. ศิราทินันท   ประเทพา

369. ศิริ          ยงเยื้องคง

370. ศิรินุช       กฤษณะสุวรรณ

371. ศิริพร       จิตจำนงคเมต

372. ศิริเพ็ญ     พิพัฒนจริยา

373. ศิริรักษ      ธิโร

374. ศิริรัตน      ศกุนตนาคลาภ

375. ศิริสุข       พุทธมีภาพ

376. ศุภชัย       สุขกรง

377. ศุภร        กิจรัตน

378. เศรษฐา      ธรรมเกษร

379. สกาวรรณ  บรรณกุลพิพัฒน

380. สกาววลี     ตั้งเกาสกุล

381. สงกรานต   สวางแกว

382. สมชาย      ราหมาน

383. สมชาย      สอดศรี

384. สมบัติ       น้ำวน

385. สมบัติ       หงษสิน

386. สมบูรณ     หนูทอง

387. สมพงษ     ปานรัตนะ

388. สมยศ       ลาภชิตาภรณ

389. สมฤดี       พอกพูนดี

390. สมศรี       อิ่มศิริ

391. สมศักดิ์     แซตึ๋ง

392. สรรัตน     สัตยศักดิ์วงศา

393. สวาท        สูสุข

394. สอนชัย     แสงคำเกิด

395. สัญญา     เจริญสุข

396. สันติ        รัตนากร

397. สัมฤทธิ์      ฉายวิริยะ

398. สามีเราะห    หะมะ

399. สายพิณ     กลิ่นจันทร

400. สายพิณ     เกียรติเจริญ

401. สายรุง      ช�นอยู

402. สาริยา       แกวเนื้อออน

403. สาเระ        มะนีหิยา

404. สาวิณี       ทองดวง

405. สำราญ      เจิมแหล

406. สิทธิกร      เรืองจันทร

407. สิริ          เวียงชัย

408. สิรินภา      ปญญาศรี

409. สีตีมารยำ    ติดมูดา

410. สุกัญญา    แทวกระโทก

411. สุกานดา     พลัดกลาง

412. สุขุมาภรณ  แผลงสูงเนิน

413. สุดใจ        ทองสุข

414. สุดใจ        บุญชูเชิด

415. สุดา         รักษาพล

416. สุดา         สัจจะวุฒิเลิศ

417. สุดารัตน    สงวนแกว

418. สุทธิดา      วงศษา

419. สุทธิพงษ    เดชบุรัมย

420. สุทิน        โมรา

421. สุธารัตน     อุทัยวัณณ

422. สุธี          โปษยะนุกูล

423. สุนันทา      ทับมาลา

424. สุปราณี     จันทรัฐ

425. สุปราณี     สังขวรีย

426. สุพจน       ชินธิระภาพ

427. สุพจน       ลี้แสวงดี

428. สุพรรณี    กาญจนาทองสี

429. สุพัตรา      ศรีวะรมย

430. สุภร        ขุนแสง

431. สุภาพร      โกษา

432. สุภาภรณ    ชูทอง

433. สุมิตรา      แสงทองลวน

434. สุรพงษ     พารา

435. สุรศักดิ์     เข็มวงศ

436. สุรัตตา      บัวคลี่

437. สุรัตน       หงษสิน

438. สุรีย         โลกวิทย

439. สุรีรัตน      กาฬภักดี

440. สุวรรณ     ศรีคำ

441. สุวรรณดี   เอื้อสุนทรสกุล

442. สุวรรณา    กลมเกลียว

443. สุวรรณา    พิเชฐถาวร

444. สุวรรณี     เขมวาส

445. สุวินชา      กองจำปา

446. เสาวเดาะ    สาเหาะ

447. แสงเพชร    เตขะโสด

448. หงษ         ผองพูน

449. อดิเทพ      สมบัติหลาย

450. อดิเรก      จำรูญพันธุ

451. อนงค       คุณดิลกอากร

452. อนงค       ตาลประไพ

453. อนงค       สายแกว

454. อนพัทย     กาญจนุปกฤต

455. อนันต       ตั้งสุนทรขัณฑ

456. อนันต       ธีระศักดิ์โสภณ

457. อนุยศ       ยอดสวัสดิ์

458. อนุรักษ     วันแอเลาะ

459. อนุรัชนี     พูลพืชชนม

460. อนุรี        เสรีบุรี

461. อนุสรณ    สิงหอาจ

462. อภิชาติ      รัตนภักดี

463. อภิวัฒน    จิตตรุงเรืองสุข

464. อภิสิทธิ์     คำนับไทย

465. อภิสิทธิ์     ศิริรัตนบุญชัย

466. อมีนัฮ      มูซอ

467. อรจิตรา     เครือวิทวัส

468. อรจิรา      แหชัยภูมิ

469. อรจุฬา      สุธีรพรชัน

470. อรุณรัตน   สูงใหญ

471. อลิสา       สาแหรกทอง

472. อัจฉรา      พันธทรง

473. อัจฉรา      รุจิรพิสิฐ

474. อัจฉราภรณ อุดมศิลป

475. อัชราวรรณ สงเกตุ

476. อัญชลี      ปนาโน

477. อัญชลี      สีสด

478. อัญชิสา     ผดุงวิทยวัฒนา

479. อัญลักษณ  ไชยทา

480. อัฐชา        จารุวดีรัตนา

481. อับดุลรอนิง อาแว

482. อับดุลเลาะ   อุเซ็ง

483. อับดุลอาซิ   ดาแม

484. อาซูเบร      หะมะ

485. อาณัติ      กฤติยา

486. อารียา       ชนะพจน

487. อารียา       ทองประดี

488. อาหลี       อาตมาตร

489. อิทธิพล     หวานล้ำ

490. อิทธิศาสตร  อินทรโชติ

491. อิบาดะห     จุจันทร

492. อุดมลักษณ วงศเลิศอารักษ

493. อุทัย        อาหลี

494. อุบล        เมฆแกว

495. อุบลทิพย    หลำหยง

496. อุรัสยา      มะระเปะ

497. อุสมาน      พันหวัง

498. อุสุรา        ภัคดีกิจ

499. เอกลักษณ  กัญญาประสิทธิ์

500. ฮาบีบ       ออนนวล

ประกาศผลรายช�อผูโชคดี

ประจำสัปดาห 21 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 

ครั้งที่
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บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส แม็คโคร

มูลคา 10,000 บาท 50 รางวัล 

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

บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส แม็คโคร

มูลคา 500 บาท 500 รางวัล 

คุณศิวกร เกิดพุฒ

1.   กาญจนาภรณ  ตลึงพันธ

2.   ขนิษฐา         แกวคงธรรม

3.   ณภัทร         วัฒนกุลจรัส

4.   ธนเดช         กัทลีพันธ

5.   ธนธรณ       แซอึ้ง

6.   นงนุช         ทองดา

7.   นารี            สายสั้น

8.   นิธิดา          หม�นศรี

9.   เบญจวรรณ   ทองสิงห

10. ปวีณา         วิศรีใจ

11. ปยะชาติ        เปงตัน

12. รฐาภัค         ชาญดิลกโชติ

13. ลำดวน         สายทอง

14. วศิน        ตั้งเจียวลี้

15. วีระพงษ    ดอนไพวัตถุ

16. ศิวะ        ชูแกว

17. สมิตา      นาคนิกร

18. สาธิยา     สุนศักดิ์สวัสดิ์

19. สายฝน     สังขนิ่ม

20. สาวิตรี     ลบพื้น

21. สิทธิชัย     วิวัฒนดำรง

22. สิทธิพงษ   เลิศชัยยะวัฒน

23. สุปราณี     จันทรเสนา

24. อภิชาติ     เจริญสุข

25. อริยะวัฒ   มะลิเครือ

ทรู สมารต เมอรชันต


