ครั้งที่

ประกาศผลรายช�อผูโชคดี

1

ประจำสัปดาห 1 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62

ผู ไดรับรางวัลจะไดรับ SMS ลิงกบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส แม็คโคร หลังจากประกาศผลรางวัลภายใน 7 วัน

บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส แม็คโคร
มูลคา

10,000 บาท 50 รางวัล

หมายเหตุ ผู ไดรบั รางวัล 10,000 บาท จะตองชำระภาษีหกั ณ ทีจ่ า ย 5% ของรางวัลที่ ไดรบั
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เเกวใจ สงวนพานิช
เกรียงไกร เคียงสุวรรณ
กมลพร ทั่งทอง
กรณพิรัช โชคจุฬางญกูร
กัลยรัตน ฝาฃคำ
กิ่งจันทร ชัยนภาศักดิ์
ขนิษฐา ไทยนอย
ขวัญบุญ เพ็ชรนางรอง
จรรยา อุนใจ
จุฑารัตน แผพร
ชัญญาพักต ไชยคำ
ซอพี กามา
ซูไลหะ เจะแต
ธนพงษ แสงฉายา
ธนศิริญญ แกวอารีลักษณ
ธนัญนุท ธรรมาภิวันท
ธนันทธร สายปาน
ธัชวิน สุทธิธีรนิติ
ธัญญาภรณ พลเลง
นิคม สุขสมัย
ปยาภรณ ดอกระกำ
พงษ บุญครอง
พรชัย ธนะนิรันดร
พรภินันท งามสมทัศน
พัชรดนัย โตะถม

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

พัชรวรรณ เพ็งวงษ
พิศาล แสนสุขทวี
ภักดี พงษธนู
มนัส ใหญยิ่ง
มูฮัมหมัด ดีราซอ
รุงแสง กิตติถาวรกุล
ฤกร พงศสรอยเพชร
วนิดา นิตไธสง
วิทวัส อาแว
วินัย สระโจมทอง
วิรัตน นนธชัย
วิสันต ไกรเพชร
วุฒิชัย ภูหงษ
ศิริพร วาสุเทพรักษ
ศิลปศุภา คำหอม
สมชิต รอดวินิจ
สมยศ วงศนิมิตรกุล
สิรุษ บุนนาค
สุโรจน ลิ้มปาณะประสิทธิ์
สุกัญญา ภิรมยเปรม
สุภาวดี พรหมหอม
อนุวัฒน ชวยสงเคราะห
อรพรรณ เล็กรังส
อรอนงค มหานิล
อำนาจ กองแสน

บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส แม็คโคร
มูลคา
1. เกริกฤทธิ์ หนอโอย
2. เกรียงศักดิ์ พิทักษการ
3. เกศดา โขนงนอย
4. เกษม ทบลา
5. เงิน สุมาลี
6. เจริญ รอดปนนา
7. เจริญชัย ขันยา
8. เจษฎา หาริแสง
9. เจษฎากร กอนแกว
10. เจษฎาพร วงหาน
11. เชษฐา ระวังศรี
12. เชิดชาย สายสี
13. เดชธนา ศรีสมุทร
14. เดชา ทองสุข
15. เบญจพร คุมทัพ
16. เบญจพร สุวรรณวงค
17. เบ็ญจวรรณ วุฒิสิทธิ์
18. เพ็ญนภา อุดมวัชรรัศมี
19. เยาวลักษณ จิตรเมตตา
20. เสกสรร จันทรแรม
21. เสฎฐวุฒิ พุกยม
22. เสาวณีย สุขธนไพศาล
23. เสาวลักษณ จิตรโชติ
24. เอกชัย พิมพิลา
25. เอกทัศ จำนงจิตร
26. เอกพล จันทรกระจาง
27. เอกพัฒ ฤทธิ์งาม
28. เอกสิทธิ์ รุงภัทรกุล
29. เอนก เพชรทอง
30. เอื้อมพร หงษสาวดี
31. แคทลียา อุปถัมภานันท
32. โกวิทย วรรณะพบ
33. โยธกา ปราบรัตน
34. โสภา จงประสานวงศ
35. โสภิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
36. โสมนัส สิงหลอ
37. โสรัตชัย บุญทรง
38. ไกรสรณ สีลากลม
39. ไพรินทร มงคลดี
40. กนกพิชญ รัตนศิริพงษา
41. กนกวรรณ ลิ่มสุวรรณมณี
42. กนิฏฐา ชางเงิน
43. กมลวรรณ กลิ่นขจร
44. กรมน พิบูลยเกียรติกุล
45. กรรณิกา กุสุมาลย
46. กฤตภาส ภูรักษา
47. กฤษฎา ยอดงาม
48. กอบสกุล จันทรสวาง
49. กัญจนยธรณ จิญกาญจน
50. กัดดาฟ หะยีแลบา
51. กันตติโชติ นนทะภา
52. กันตพัฒน วิทยารุงเรืองศรี
53. กันตฤทัย ชูแกว
54. กัลยา ศรีสุธรรม
55. กาญจนา ทิมทอง
56. กานดาวสี ผาลิก
57. กิตติพันธ เลิศเดนมงคล
58. กิตติพันธ ทองสง
59. กิตติศักดิ์ เกทอง
60. กุลปาลี บรรจงวิวัฒน
61. กุลริศา ธนินนพโชค
62. กุลิสรา ศตะกูรมะ
63. กุหลาบ แกนโน
64. ขวัญดาว วงศพิทักษ
65. ขวัญศิริ พิมพทอง
66. คณาวุฒิ เบาคำ
67. คณิน โคกุล
68. คมสัน เจริญ
69. คมสัน ดวงคำจันทร
70. จรัญ เกตุสุวรรณ
71. จอมขวัญ โมระมัต
72. จักรี ทองคำ
73. จันทนา บูรพาชยานนท
74. จันที บุตรคำ
75. จารุวรรณ พีระเพียร
76. จิณณณณัช ปดสา
77. จิรวัฒน อัครชัยกูล
78. จิระศักดิ์ นนทภา
79. จีระ ประมวล
80. จีราพร แกวโกถม
81. จุฑามาศ นิลพัฒน
82. จุฑามาศ วณิชชานนท
83. จุฑามาส ยศมา
84. ฉลวย มโนจิตต
85. ฉัตรชัย วรเดชวิทยา
86. ชไมพร โพธิสาร
87. ชญาดา นราแยม
88. ชยานันต ธนสินไพบูลย
89. ชลธิชา ปกแกว
90. ชวิชเชนทร สุวรรณไตรย
91. ชัยรัตน มิคะนุช
92. ชัยวัส นาเหลากลาง
93. ชัยศีล จันทรดี
94. ชาญชัย ไวยชีตา
95. ชาญณรงค ยศสันติกุล
96. ชายดี มะตีมอ
97. ชุติมณฑนกานต เรืองนิธิธนากิจ
98. ชุติมา นันทอุทยาน
99. ชุติมา รุงเรืองวาณิช
100. ชูเกียรติ ตันเถ�อน
101. ซาการียา บาและ
102. ซูอัยมี ลำสา
103. ณภัทร ทาดวงตา
104. ณัชชารีย วัชรศิริวิทย
105. ณัฐกฤตา วัฒนพลแสน
106. ณัฐชนนท เเพรกมวง
107. ณัฐชยา วรรณชนะ
108. ณัฐฎา จันภูงา
109. ณัฐฐีณี คลายวงษ
110. ณัฐทิพย กถนานนท
111. ณัฐธิดา เจียระนัย
112. ณัฐธิดา เชื้อศรี
113. ณัฐพร อุตมา
114. ณัฐพล บุญผล
115. ณัฐวรรณ เปยงใจ
116. ณัฐวรรณ กลอมบาง
117. ณัฐวุฒิ จันทสโร
118. ณัฐสิษฐ นิลลออ
119. ณิชา แกวสองเมือง
120. ณิชาพัฒน สมชนะ
121. ณิฌาภัสร สุขอำนวยชัย
122. ณิศาภา กลอมนอย
123. ดนัย วุฒิเจริญ
124. ดนุพล ศรมยุรา
125. ดรุณี เลิศเสาวภาคย
126. ดลนภา วิสุพร
127. ดวงใจ เจริญยิ่ง
128. ดวงพร จันทร ใจทอง
129. ดังลั่น บุรานนท
130. ดาริกา ปญโญ
131. ดาวจรัสแสง โคนาโล
132. ดิสทัต จันทรรุงเรือง
133. ตรินพิสุทธิ์ นำบุญจิตต
134. ตรีโรจน เธียรพงศเกษม
135. ทยิดา น้ำใจเย็นฉ่ำ
136. ทรัพย พันธกิ่งทิพย
137. ทวีศักดิ์ ถนอมพล
138. ทศพร วิชิตมงคลชัย
139. ทองเพชร ประโพเทติ
140. ทองคูณ มูลลา
141. ทองสุข อิ่มฤทัย
142. ทัชชภร โสมจันทร
143. ทิพยวรรณ เจริญผล
144. ทิพยวรรณ ปนแปง
145. ทิพวรรณ เทพวัง
146. ทิพวรรณ ทะวาย
147. ทิวาพร ปนทะนา
148. ธนัช รัตนชาติชัชวาล
149. ธนันณัฐ จรรยา
150. ธนากร พันธุจันทรดี
151. ธนิรุจ ปานมาส
152. ธรรมนูญ พานิชภิญโญ
153. ธรรมศรัณย หวานชะเอม
154. ธวัชชัย ปนเหล็ก
155. ธัญญรัศม เดือนงามจริง
156. ธัญญรัศม ชฎาธรสุธาสิน
157. ธัญญา เปรมวุฒิ
158. ธัญพริษฐชัย ธุระพอคา
159. ธัญภา สุวรรณเลิศ
160. ธัญลักษณ สิริจินดา
161. ธัญวรัชน ไทยสิทธิเวช
162. ธัญวรัตม พลภักดี
163. ธัญสุตา ศรีธเนศศักดิ์
164. ธันยนันท ชัยธนบูรณ
165. ธันยนันท ปฐมสุริยะพร
166. ธิดารัตน ศรีบุญเรือง
167. ธีรเดช ธนาพันธรุงโรจน

500 บาท 500 รางวัล
168. ธีรภัทร ศรีเพ็ชร
169. ธีรวุฒิ รัตนพรสุข
170. ธีระศักดิ์ วรรธนโชติกุล
171. นงนภัส แจมแจง
172. นงนุช บำรุงธรรม
173. นงลักษณ เกตุแกว
174. นงลักษณ ธารานิยากรณ
175. นพวรรณ บุญธรรม
176. นราภัทร แจมจันทร
177. นริศรา ลอมนาค
178. นฤดม สันติวงศ
179. นฤปนาถ ลุมพล
180. นฤมล คุณสมบัติ
181. นลินรัตน อัครธีรพิศาล
182. นัฐพงษพพันธ รุจีอังคีรส
183. นัทธีรา ฟกทอง
184. นัธทวัฒน เรืองขำ
185. นันทนภัส ธิมาทา
186. นันทนภัส ผิลาแดง
187. นันทปรีชา นาวีพัฒนา
188. นันทวรรณ อึ๋งโฆษาชนะวานิช
189. นันทิยา บุญปนเชื้อ
190. น้ำทิพย ตรัสศิริ
191. น้ำฝน แสงตา
192. น้ำฝน ดอกยี่สุน
193. นิตยธิดา วัชโรทัย
194. นิตยา พันธะไชย
195. นิติธาดา สะมะบุบ
196. นิธิสิทธิ์ แรมวัลย
197. นีรนุช พะตัน
198. นุชฮูดา มะกาเซ็ง
199. นุรี นะสุบง
200. นูรีดาห อาลีมามะ
201. นูรุลตัสนีม มูซอ
202. บัญชา โพธิ์ระดก
203. บานเย็น เกงถิ่นเถ�อน
204. บุญมี ศรีมงคล
205. บุญยืน เกิดกอง
206. บุญรวม งิ้วเมือง
207. บุญวรรณ มากบริบูรณ
208. บุษราพร นิรมลพิศาล
209. บูชา ประเทืองรัตน
210. ปถมาภรณ โตรุงโรจน
211. ปนัดดา โคตรโยธา
212. ปนัดดา สมัครกุล
213. ประสิทธิ์ สุขเจริญ
214. ปรัชญา จันทรักษา
215. ปรัศนีย ระพีทรัพย
216. ปราณี นาคงาม
217. ปราถนา เรืองคณิต
218. ปริญญา สมโชติ
219. ปริทัศน วันเดวา
220. ปรินทิตา จิระเรืองนนท
221. ปริพัฒน หลอวรรณภากุล
222. ปริศนา พงษพานิช
223. ปรีชา ขันสุวรรณ
224. ปรียานุช รอดสกุล
225. ปวรรัตน ฉัตรวิลาวัณย
226. ปวีณา มานะ
227. ปทมา โพธิ์วงศ ไพรเลิศ
228. ปาจรีย กันจันทร
229. ปาณิตา นอยมี
230. ปาณิสรา จันทรพรม
231. ปาณิสรา ปกษี
232. ปานดวงใจ สวิระสฤษดิ์
233. ปาริชาติ ไหมใจดี
234. ปยธิดา แปนมุข
235. ปยพล แกนสำโรง
236. ปยะวรรณ ศักดิ์ศรีสวัสวดิ์
237. ปติ รักธรรม
238. ปุณณภา อนงค
239. ปุยฝาย รักษาชาติ
240. พงศธัช เทียนทอง
241. พงษภัค พรหมประเสริฐ
242. พงษสธร รักษแกว
243. พจนา ภิรมยอน
244. พจนีย ไชยนันทน
245. พจนีย มีกุศล
246. พชร มะดอรอ
247. พนิดา ประชุมชน
248. พรชนก เฉลิมชัย
249. พรชัย ยศเปง
250. พรทิพย ไทยประยูร
251. พรนภา แกวคูณ
252. พรศักดิ์ ไพรไพศาลกิจ
253. พรสวรรค กลิ่นใหญ
254. พลเดช ใจนันตะ
255. พลเทพ ศรีเมือง
256. พลกฤษณ วงษสด
257. พวงเพชร กลิ่นแกว
258. พสิษฐ สุพัฒนรวิพร
259. พัชรศักดิ์ ระกิติ
260. พัชรินทร วาบานพลับ
261. พัชรีย ธูปเกิด
262. พันธธีรา ลิมปะจิราวัฒน
263. พิชญา แสนเอี่ยม
264. พิณประภา ธีรวัฒนสกุล
265. พิทวัส ศิริทักษิณ
266. พิทักษ ภูมิประเทศ
267. พิมล ทองปลอด
268. พิมลรัตน มารโล
269. พิรุณ ขันสัมฤทธิ์
270. ฟรฮัน วานาร
271. ฟาฮัด ปาทาน
272. ภรรคอร แกวหมดเมฆ
273. ภัทชา ไมหอม
274. ภัทรพล โกมลวนิชกุล
275. ภัทริน ฤกษอุไร
276. ภานุพงษ บุญมูล
277. ภาสกร สุนทร
278. ภาสินี โรงออน
279. มณฑนา อัมโร
280. มนตรี เผิน
281. มนตรี รอบคอบ
282. มนัญญา จิตเที่ยง
283. มนันพัทธ โชติรัตนกมล
284. มนัสวี เรี่ยวสกุลชาติ
285. มะรอซาลี ซาแม
286. มารีนา ชาชะ
287. มาลีนา นิลพาณิช
288. มีนา ธนากรวิเศษ
289. มุจรินทร สุมประสงค
290. มูฮัมหมัดนัสมินทร ดือเระ
291. มูฮัมหมัดฮาฟส เฮาะ
292. มูฮามัดซายัฟ ลีโกะ
293. มูฮำหมัดตามีม สือนิ
294. ยงยุทธ จันทรเรือง
295. ยศพัทธ รชธร
296. ยุ เคนมา
297. ยุวดี มะมุดิน
298. รณกร คำสองสี
299. รพีรัฐ จันทรทานี
300. รวีวรรณ สุวรรณโณ
301. รอแฟอี เด็ง
302. รอดูวัน ดือมานี
303. ระพีพรรณ ลีฬหวณิช
304. รักชนก สอนคุม
305. รัชนี บุงทอง
306. รัตนา ปรานโศภิณ
307. ราเมท ละแมสะอั๊ด
308. ราชศักดิ์ เลิศปญญา
309. รุงสุริยา สีดาดาน
310. รุจิรา ทิวัง
311. ฤทธิชัย ทองออน
312. ละไม ลาวโสม
313. ลักขณา ภูมูลนา
314. ลาตีพะ บาหะวา
315. ลำพวน เสนานคม
316. ลินดา เตชะ
317. วงเดือน วงษแกว
318. วนิดา อักษรเภตรา
319. วรพล ดีใจ
320. วรพล ลาสนธิ
321. วรรณเพ็ญ ออมแกว
322. วรสิทธิ์ นิพัทธธรรมกุล
323. วรานิษฐ จิรพัทธปกรสิน
324. วราภรณ พลอาจ
325. วริศรา ทั่งทอง
326. วลัยลักษณ สุพลธวณิชย
327. วัชระ กั้งกลาง
328. วัชรินทร ยศอาลัย
329. วัชรินทร ศรีไชยเจริญวงศ
330. วัชรียา โยมทรัพย
331. วันชัย ภูมลี
332. วันทนีย เมืองมูล
333. วันธวัช เรืองศรี
334. วันมุสลิม แวมะมิง

335. วัลยลิกา พุฒขาว
336. วัลยวิสา ศรีสุวรรณ
337. วัลลี ยาทอง
338. วารี หินออน
339. วาสนา สุวรรณโณ
340. วาสนา อามินเซ็น
341. วิเชียร ทองเสาร
342. วิไลวรรณ ลี้เจริญภักตร
343. วิทยา สายเมทา
344. วิทวัส วิญญาณ
345. วินัย ลิกิติกุล
346. วิภา ผูวิบูลยสุข
347. วิภารัตน สุขสวัสดิ์
348. วิมลมาศ หนูทอง
349. วิมลสิริ โชติกุลนันทน
350. วิรัตน วัฒนชาญชัย
351. วิริยา บัณฑราภิชัย
352. วิศเวศ เชื้อสมบูรณ
353. วิษณุ ตระกาล
354. วิษณุชัน กฤษณะวรรณ
355. วิสรรค ไชยแรง
356. วิสาลินี ทองสิงหคลี
357. วิหาญ องศารา
358. วีรพจน ไพรินทร
359. วีรยุทธ โพธิ์ประยูร
360. วีระชัย ชัยวิเศษ
361. วุฒชัย แกวมงคุณ
362. วุฒิชัย เขียนดวง
363. วุฒิพล อักษรณรงค
364. วุฒิพันธ ธรรมขันติพงศ
365. ศรัณย สุราฤทธิ์
366. ศราวุธ ภัทรเศรษฐวงศ
367. ศศิธร เกื้อกูล
368. ศศิธร สุวรรณราช
369. ศักดา อำคา
370. ศักดิ์ชัย ตั้งโต
371. ศักดิ์ชัย บุญตา
372. ศักดิ์ดา โกสุมาร
373. ศานิต จันทรแปน
374. ศิโรรัตน ศรียะวงษ
375. ศิรดา สันวรรณดี
376. ศิริกัญญา ยมเกิด
377. ศิริพรรณ มูลกุล
378. ศิริภรณ เดชสุภา
379. ศิริลักษณ ธิวงศ
380. ศิริวัชร วัฒนะวัฒนา
381. ศิลา จัทรโสภา
382. ศิวะ ทองพุม
383. ศิวะพัฒน เรืองแสงวิเศษ
384. ศุภกร พุมพวง
385. ศุภกฤต ยิ่งสัจธรรม
386. ศุภชัย ไรตะคุ
387. ศุภฤทธิ์ มั่นนทีรัย
388. ศุภลักษณ บุญเจริญสุขพิศาล
389. สโรชา โรจนีย
390. สนุน พุทธรักษา
391. สมเกรียรติ คงคำมาก
392. สมโภชน ยอยกระโทก
393. สมชาย เปรมเดช
394. สมชาย นฤสุข
395. สมนึก พวงลัดดา
396. สมบัติ โลดแจง
397. สมพร เสมอช�น
398. สมพร กิ่งสวัสดิ์
399. สมศักดิ์ เหลืองอารีย
400. สมสมร เอี่ยมเกตุ
401. สยุมพร ใยเมือง
402. สรรเสริญ วิริวุฒิกร
403. สราลี เจริญนันท
404. สราวุฒิ ประเสริฐสิทธิกุล
405. สรินทิพย รักษาภักดี
406. สหัทยา มังคะละ
407. สายรุง เสนาปญญานุกูล
408. สารัช หมีปาน
409. สำเริง บัวโพธิ์
410. สำราญ พวงสมบัติ
411. สิริกร ชุมสอน
412. สิริธนา นามมา
413. สิรินยา สวัสดี
414. สิริวัฒน มูสิกะสง
415. สิริวิชญ แข็งคา
416. สุเทพ ทองทราย
417. สุกัญญา โชติขัน
418. สุกัญญา ขันสัมฤทธ
419. สุกัญญา ชาญบรรพต
420. สุกัญญา ตันทะตุน
421. สุกัญญา ถาวรวรรณ
422. สุกัญญา ธนทวีธรรม
423. สุกัญญา บุตตะพิน
424. สุกัญญา สุหลง
425. สุกัญยา ยสวะโนภาส
426. สุกัลยา จันทรทอง
427. สุขสันติ แพงจำปา
428. สุจินดา ออนตะไคร
429. สุดาวรรณ จันทรกุล
430. สุทธภพ พัฒนาดำรง
431. สุทธิวงศ สิงหเชื้อ
432. สุธิดา ชูจิตร
433. สุพรรณษา สุธรรม
434. สุพล จันดา
435. สุพัตตา ชัยศิริ
436. สุพัตรา สังวาลยมณีรัตน
437. สุภาภรณ โมบัณฑิตย
438. สุมัทนา สินสวัสดิ์
439. สุมานา ศรีประเสริฐ
440. สุมิตร สุพรรณ
441. สุรเชษฐ วิจิตรวัชรกุล
442. สุรเดช พูลทรัพย
443. สุรพงษ ศานติวัตร
444. สุรศักดิ์ แซเจน
445. สุรศักดิ์ อุตตะลี
446. สุรัตน โพตะ
447. สุริสา อภัยเผ�อน
448. สุวรรณกนก พันธาติ
449. สุวรรณี พงษสุวรรณ
450. สุวิน เจริญชัย
451. หนึ่งฤทัย เพชรอินทร
452. หนึ่งฤทัย ขุนพิลึก
453. หวาน บูรณะสันติกุล
454. หัสถพล ศรีเกษร
455. หัสสะชัย ดวงแกว
456. หิลมี วานิ
457. อชิตา ศรีสระคู
458. อติวิชญ ถนอมทรัพย
459. อธิราช เวชวงษ
460. อนันต รัตนพงศปกรณ
461. อนันต สมทับ
462. อนุกุล กูลพิมาย
463. อนุชา นุยแกว
464. อนุชา อ่ำตระกูล
465. อภิชยา ชองศรี
466. อภิราช อัมพาผล
467. อมรรัตน อรรคสืริสถสวร
468. อรพรรณ เรือนสิงห
469. อรฤดี เทพรักษา
470. อรวรรณ เมืองแกว
471. อรอนงค ภูนารี
472. อระกานต อยูเปยม
473. อรุชา โพธิ์ ใหญ
474. อัครเดช จันที
475. อัจฉรพรรณี กาวชู
476. อัฎฐพล ธนาเพิ่มพัสพล
477. อับดุลเลาะ กือนางอ
478. อับดุลเลาะฮ มะหะหมัด
479. อับบัส ขาเหร็มเหล็ม
480. อัมพรพรรณ นันทตระกูล
481. อัมรินทร เอติรัตนะ
482. อาแอเสาะ เวาะเฮง
483. อาชาษ เสนาบุญ
484. อาทิตย บัวโทน
485. อานนท เทศศรี
486. อานนท เหลากวาง
487. อาภา อัศวเบ็ญจาง
488. อารียา จันทรแจง
489. อาลีฟ หะยีดอเลาะ
490. อาหามัดสาเรฟ สุหลง
491. อำนวย มนตรี
492. อิทธิกร จำปาหอม
493. อิรฟาน เม็ง
494. อิสราภรณ วิทยวิรานนท
495. อิสรีย ทองศรี
496. อุเทน อกกวาง
497. ฮาซัน ปูเตะ
498. ฮาอีละห สตาปอ
499. ฮิบรียะห มะเซ็ง
500. ฮุสนา โวหาร

