
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.  กฤศมน        รอดธานี

2.  กษิตพัฒน     ดั่งพิทักษ

3.  กัลยา          หงษศาลา

4.  กิตติศักดิ์      มั่นพรม

5.  กุลณัฐฐา       พางาม

6.  จรัสพล        ศักดิ์วัฒนถาวร

7.  จีลาวัลย        หมานแพทย

8.  ชณิดาภา       เพ็ชรเมือง

9.  ชมภูนุช         เพชรอินทร

10. ชลพรรษา     อุตอามาตร

11. โชติรัตน       หิรัญธนสมบัติ

12. ณัชมนพรรณ บุญรักษ

13. ณัฐชยา       หลักกรด

14. ณัฐธภา      ชองเจริญ

15. ณัฐนันท       จันทรคงสุวรรณ

16. ณัฐวุฒิ       ทำสวน

17. ตั้ม            จอนแดง

18. ทักษิณา       ทวีนุช

19. ทิพวรรณ     พรมตุ

20. ธนกร         จงสันติสุข

21. ธนิต          กีรินกุล

22. นวคุณ        แสนเสน

23. เบญจมาพร   ทรงประโคน

24. ปฐมาภรณ    ฐิตะวิริโย

25. ปุนรัตน       ศุภวาที

26. พชระ         ยะเกษม

27. พลเชษญฐ    บุญฤทธิ์

28. พิสิษฐ         ชัยขจรศิริ

29. ภัสรภรณ     กอแกวเทียนชัย

30. ภาณิน        ขันทอง

31. มะลิวัลย      กอนไธสง

32. รังษิต         ชอบรัก

33. รัดเกลา       หมัดลี

34. ราตรี         พรมมาสี

35. รามณรงค    เสวกวิหารี

36. วัชราภรณ    ทองคง

37. วัฒนา        สีชัยปญหา

38. วันดี          โชติชวาลรัตนกุล

39. วัลลภ         มารศรี

40. วาสนา        เทียมรัตน

41. วิเชียร        วัฒนะวัฒนา

42. วิมลทิพย     นาคทิม

43. สกุณา        ศรีอุรัตน

44. สราวุธ       เกศดายุรัตน

45. สุกัญญา     ขุนวงค

46. สุชาดา        ธนามาศ

47. แสวง        เซี่ยงจง

48. โสภาพรรณ  บริรักษสราวุธ

49. อณัศยา      จำปาเงิน

50. อนุรัตน      เจริญสมบัติ

1.    กชพรรณ    สุขศรีสวัสดิ์

2.    กฏชิตา       วงคเปง

3.    กนกวรรณ   เจริญพันธุวงศ

4.    กนกวรรณ   ธีระโรจนพงษ

5.    กมล         สุวรรณ

6.    กมลพร      จันคณา

7.    กมลรัตน     ผองไพศาลเสรี

8.    กรกนก       คำแกว

9.    กรเกต        น้ำจันทร

10.  กรรณิการ   ลานชัย

11.   กรีตาพร     เพิ่มพัฒนธนกร

12.   กฤตภัทร     กันแกว

13.  กฤษณ       ตรีสิทธิเชษฐ

14.  กฤษติยา     มุสิกรักษ

15.  กวิตา        เพชรศรีชวง

16.  กัญจนกมล   กระโจมทอง

17.  กันตภัทร     พรหมศร

18.  กันยากร      แสงจันทร

19.  กาญจนา      เครือแกว

20.  กาญจนา     เวชกุล

21.   กานต         มานะแกว

22.  กานตนภัส    นันทโชคธนากิตติ์

23.  กำพล        เสนีพงษ

24.  กำพลศักดิ์    เที่ยงธรรม

25.  กิตติ         ทินกร ณ อยุธยา

26.  กิตติธร       บุญเหลี่ยม

27.  กิตติธัช       กฤษณคุปต

28.  กิตติพงษ     จอทฟอง

29.  กิตติศักดิ์     แซเอี้ย

30.   กิติเกตุ       ภูมิลำเนา

31.  เกตุไกรวิชญ  กุลพรพันธ

32.  เกษศิรินทร   มูลทองชุน

33.  เกสรา        เฟ�องฟู

34.  แกวใจ        แสงหิรัญ

35.  แกวตา        พนาวิวัฒน

36.  แกวมณี      แชมช�น

37.  ขณิฐา        อินทรขันตี

38.  ขนิษฐา       เยาว ใจ

39.  ขวัญเรือน    แสงปาน

40.  ขอรีเยาะ      ดองอย

41.  คณัสนันท    ทองภาพ

42.  คณานนท     บุญหลง

43.  คเณศ        อังคะเวย

44.  คนิตยถา      สุขกุล

45.  คนึงนิตย     ทองสกุล

46.  แคทรียา      จังหวะ

47.  จณิสตา      นิลออน

48.  จรรยารัตน   บุญประภาร

49.  จักรพันธ     อินทวงศ

50.  จักริน        มณีรัตนพงศ

51.  จักรินทร     กุลพรม

52.  จันทรดารัตน เนื้อขำ

53.  จันทรเพ็ญ   รัชตโภคิน

54.  จันทรา       สุดโต

55.  จารุลักษณ    รัตนมุง

56.  จิณัฐตา      อภัยภักดี

57.  จิดาภา        จารุสันติกานต

58.  จิตตานันท    จาตุศรีสมบูรณ

59.  จิตรา         พึ่งเย็น

60.  จินตวัฒน    เดวี่

61.  จินตหรา      ปานมาส

62.  จิราวรรณ   กองเนียม

63.  จีระศักดิ์      ภักดี

64.  จีรัชญญาญ  ถาวรศักดิ์

65.  จีราภรณ     เขมดำรง

66.  ฉัตรเพชร    มะลิลัย

67.  ฉัตรฤทัย     มากทวี

68.  ชญานิษฐ     เทวรัตน

69.  ชญานุช       ประสพวงค

70.  ชนะกานต     อนุจร

71.  ชนากานต     สิทธิประเสริฐ

72.  ชมณัส       พูลทรัพย

73.  ชลทิตย       เผือกงาม

74.  ชลันธร      แสงวิโรจน

75.  ชวัลลักษณ   จิรพรสันติกุล

76.  ชัญณัชชา    คนซ�อ

77.  ชัยนัน        ขันยา

78.  ชานน        เสนขาว

79.  ชุตาภัณฑ    ไพศาลเจริญวงศ

80.  ชุติมา         ฉลอวงศ

81.  ชุติมา         ชัยวรวิบูล

82.  ชุติมา        ไมเรียง

83.  ชุติมา         วงศจำปา

84.  ชูชาติ         อินศรีเมือง

85.  เชษฐา        พุมสวาง

86.  เชาวรินทร    แซลี้

87.  โชคชัย       เจริญลาภ

88.  โชติกา        แสงนิล

89.  โชติมา        ปฐมทองเวโรจน

90.   ไชโย         โรวันไช

91.  ซอบีรีน      ยาวาหับ

92.  ซัยนุนาบีดีน   หมัดอาหลี

93.  ไซนันต       อยูเล

94.  ญาณี        อมรวิสุทธิ์

95.  ฐานวัฒน     พัฒนพินิจคา

96.  ฐานิตดา      เอนกบุญ

97.  ฐาปนีย       อัศวพิชยนต

98.  ฐาพัช        ดนุพลนพเกา

99.  ฐิติยา        วัฒนชูสกุล

100. ณพิชญา     สมแกวเพชร

101. ณัชชา        ดำรงโภวรรณ

102. ณัชธพล      ทองหยอ

103. ณัฏฐวรัตถ  เพ็งหลอ

104. ณัฐ          นาคปนันท

105. ณัฐกานต    ผิวจันทรสด

106. ณัฐชยา      อารีรักษ

107. ณัฐปรียา     เลิศแสงเพชร

108. ณัฐพล       แดงบุญศรี

109. ณัฐพล       อภิญญานุกูล

110. ณัฐริกา      ทำมิตร

111. ณัฐวดี       จักรพรพงศ

112. ณัฐหทัย      ฐานผดุง

113. ณัตพล       สมบูรณผล

114. ดวงใจ        ชัยพิชิตพันธ

115. ดวงใจ       สุขมอย

116. ดำรัส        สุขยอด

117. ดุษิต         หมิดหวัง

118. ตรีทิพยนิภา  ทิพยอักษร

119. ตอลฮะห     อาแวหะมะ

120. ถนอมศิลป   ชนะวงศ

121. ทวีศักดิ์       ลีแอล

122. ทักษิณ       ปานกัน

123. ทาริกา       บุตรดี

124. ธนชาต       กวานเกริกเกียรติ

125. ธนดล        ดวงฟู

126. ธนทิตต      คารวะพรพุทธ

127. ธนพล        เหลืองแสงทอง

128. ธนภูมิ        ขำไพลี

129. ธนรัศมิ์       คงเยือกเย็น

130. ธนวันต       ศิริวงศมัจฉา

131. ธนัชพวศ     วีระวัชรีไชย

132. ธนันสินี       ลินทอง

133. ธนากร       หนูแกว

134. ธนาคม       เขมะนันทกุล

135. ธนาพร       ศรีสุนทร

136. ธรานันท      เสมอบุญ

137. ธัชกร        ถิ่นซีลอง

138. ธัชดล        บุญรอด

139. ธัญญา       รัตนูปการ

140. ธัญทิพย     ทรัพยพิฆเณศ

141. ธัญลักษณ   เสถียรพันธ

142. ธัญอินทร    แสนสุข

143. ธัณยนิชา     วัฒนาปณิธิรัตน

144. ธิดา          เบี้ยทอง

145. ธิดารัตน      เชื้อมอญ

146. ธิดารัตน     พุทธวงษ

147. ธิดารัตน      วงศจักรติ๊บ

148. ธีรนัย        สุขนิรันดร

149. ธีรวัฒน      ปานทุง

150. ธีรศักดิ์       ชูอมรทรัพย

151. ธุวานนท      ขิระทาน

152. นครินทร     สีหาบุญมาก

153. นงเยาว       สมบรูณ

154. นงลักษณ    กรประเสริฐ

155. นพพร        จรัสศรี

156. นพวรรณ    โพธิ์งามวงศ

157. นภาพร       แกวหาวงศ

158. นภาวดี       เอี่ยมสอาด

159. นฤตปรียา    เพชรไพร

160. นฤเบศน     คงเมือง

161. นฤมล        พรพิสุทธิ์

162. นฤมล        ฟูพันธ

163. นลินี         อภิเดชตระกูล

164. นวลฉวี      ศรีสุราช

165. นองนุช      รุงเรืองยรรยง

166. นัฐมล        สุขเกษม

167. นัดชา         ลองไม

168. นัตติกานต    ภาโนมัย

169. นันทนภัส     คงเกิดลาภ

170. นันทพร      นาคทอง

171. นันทวัฒน    ไชยปอง

172. นันทิดา       จันทรแจง

173. นารีภรณ     จีปน

174. นารือมา      จูกี

175. น้ำทิพย       กรอนหมี

176. นิกร         จอมชอม

177. นิจสิรี        แซเอี๊ยบ

178. นิตยา        ไลเซอร

179. นิตยา        อุดหลา

180. นิติยา        ลัภนะสุรกุล

181. นิภาภรณ    วงษ ไตรรัตน

182. นุชรี          คำเข�อน

183. นูรสูวัยบะฮ   มะเซ็ง

184. นูรีซาห       มะยิดี

185. นูรีฮัน       ปูเตะ

186. บรรจบ       สุทธิประเสริฐ

187. บรรณกร    กัปปยบุตร

188. บอก         สีบุดดา

189. บัวเขียว      วงคเปง

190. บุญเกียรติ์   จันทรมั่นคง

191. บุญชื้น       เพิ่มรักษ

192. บุญนำ       กั้งกลาง

193. บุญมา       สาธุเสน

194. บุษกร        บุญคูณ

195. เบญจมา      มาสังข

196. เบญจวรรณ กั้งกลาง

197. เบญจวรรณ พกกลาง

198. ปกรณ       ทองคุปต

199. ปกรณ       เพ็งเเตง

200. ปฏิภาณ      โกศลสมบูรณ

201. ปนัดดา       นิ่มอนงค

202. ปภาวรินทร   สาลี

203. ปรภัค        สุทธิวัฒน

204. ประทับใจ     ผดุงสุนทร

205. ประไพ       สัมมารัตน

206. ประวิทย      รุงรักษาธรรม

207. ปราณปริยา  วิเศษหวาน

208. ปราณี        เจอรคอฟสกี

209. ปราณี        บุญอินทร

210. ปริยากร      กองวงคษา

211. ปรีชา         ปุนคอน

212. ปรีชา         มัดกาฑรัน

213. ปรียานุช      เพชรทอง

214. ปลิดา        สิทธิสกุลเดช

215. ปวริศร       เพิ่มสิริปกรณ

216. ปญญา       นานพคุณ

217. ปดฤทัย       แสนวาง

218. ปทมา        โอสถานนท

219. ปาตีเมาะ      มามะ

220. ปานทิพย     สุนทรโชติ

221. ปาริชาติ      เสนามาตย

222. ปาริชาติ      ดีอนงค

223. ปาลิดา        เอี่ยมพล

224. ปนทอง       บัวบาน

225. ปยพงษ       ธนสิริพัฒน

226. ปยวัฒน      นิตยกัญจน

227. ปยะนุช       จอมคำ

228. ปยะรัตน      ปานามาทัง

229. พงศธร      รัตนทุมมาพร

230. พงษสมรรถ  พงษจิระศักดิ์

231. พจนีย        ศิริสุทธิพัฒนา

232. พนิตนันท     พยับตรี

233. พรทิพย      ถนอมธีระนันท

234. พรทิพา       คุปตสินชัย

235. พรทิวา       แพงไทย

236. พรเทพ       จอยมี

237. พรพรรณ    โรจนสิริวรวุฒิ

238. พรพิมล      จุลเพ็ญ

239. พรรทิพา     หงษเกษมศักดิ์

240. พฤติมา       นิลคลาย

241. พลอยไพลิน  จิตตสดใส

242. พศิน         กิตติกรปรีดา

243. พสธร        อุดมพรวิเศษ

244. พัชชา         วสุธาร

245. พัชรชาพร    มูลเมือง

246. พัชรัตน      เชื้อแกว

247. พัชรี         ตั้งสุขศิริจิตร

248. พัชรี         พงษศิริพานิช

249. พัชรี         โพธิ์พรม

250. พัชรีย        บัวขาว

251. พัฐจักร      สุภสร

252. พัฒนชนก    จีรพงษประภากุล

253. พัทธนเศรษภ ขันจินา

254. พิกุล         กันถาง

255. พิเชฐพงศ    ไชยจันทร

256. พิมญาดา     บุพศิริ

257. พิมพลดา     เอกโชติสรวีย

258. พุทธิพงษ     นาภา

259. เพชรดอกไม  ศรีวะโสภา

260. เพ็ญสันต     ดีพิจารณ

261. เพียงพร     นันทศรีรัตน

262. ไพโรจน      เชิญพิพัฒธนสกุล

263. ไพวัลย       นกแกว

264. ภคมล        สนั่นเวียง

265. ภควรรณ    แข็งขัน

266. ภาคภูมิ       อรชร

267. ภารดี         ขุนประเสริฐ

268. ภูมิพัฒน     สมิทธนโชติ

269. ภูเวียง       รุจิตร

270. มงคล        คงศิริ

271. มงคล        ตุงคะสมิต

272. มณิภา        ภูบุญทึง

273. มนชิต        สิงหสุข

274. มนทิมา       ศรีพงษพิพั

275. มนิศรา       รุงมี

276. มลเทียร      กมลแสน

277. มลฤดี        คลังแกว

278. มัสติกา       น้ำหอมจันทร

279. มานะ         สมศักดิ์

280. มาริสา        พละพล

281. มารียาม      ยาโงะ

282. มาลินี         เจาะดี

283. มาหามะหัสสัน กูดุส

284. มูหัมมัดหาซัน ลาแตะ

285. เมธาสิทธิ์     มรรคา

286. เมษา         มวงทะนัง

287. ยุพาพักตร   เกิดดี

288. ยุพิน         ชัยคำ

289. ยุพิน         สวางใหญ

290. รจนา        เทพแปง

291. รฌญา      วงษประยูร

292. รณกร       เหมะจันทร

293. รวิณัฐ       ตันวิสุทธิ์

294. รสริน        วัฒนกุล

295. รัชนี          โพธิ์สวาง

296. รัฐเขต        อิ่มอำไพ

297. รัตนา         สิงหนอย

298. ราตรี         ทับทิมทอง

299. ราศรี         วนสุวานิช

300. ริวาต         ทีบทาสถิตคุณ

301. รุงนภา       โนนเวียงแก

302. รุงอรุณ      รัตนา

303. เรวดี         ปานเกลียว

304. เรวัต         ไชยเพชร

305. ลภัสรดา      ธนนิธินาถกุล

306. ลักขณพร    นอยเมืองคุณ

307. ลักษมี        บือซา

308. ลัดดาวัลย    เสนากูล

309. ลิขสิทธิ์      สงาศรี

310. วนัสพงศ     มณเฑียรทอง

311. วรพัทธ      ภูสิรินิธิธัญกุล

312. วรรณนิศา   พูลประภา

313. วรรณภา     ชะนะกา

314. วรรณิษา     พลงาม

315. วรรภา       บางสมบูรณ

316. วรวรรณ    เทียนอินทร

317. วรวุฒิ       สิงหวงษ

318. วรัญู      ครุธจันทร

319. วราพร       สุวรรณฉัยยา

320. วริษฐ        ชูรส

321. วลัยพรรณ   คำกองแกว

322. วศิน          รักษาศิลป

323. วสุกัญญา    หุตะมาน

324. วัชรีย        ไชยชวง

325. วัฒนา       เสนานิคม

326. วันเพ็ญ      ทองมนต

327. วัลยณภา     วงศบา

328. วัลลภา       สุนทรภินันท

329. วานีตา        อีสามะ

330. วารี          รักษาศิลป

331. วารุณี        คงบัว

332. วาสนา        กือโพ

333. วิชญารัตน   คำชุม

334. วิชัย          กางรัมย

335. วิชัย          สกุลโรจนประวัติ

336. วิชิต         อุทัยวัณณ

337. วิฑูรย        ฟงคำดี

338. วิทวัส        ทวนทอง

339. วิภาวี         กวางขวาง

340. วิภาวี         วงคธานี

341. วิยะดา        เนียมมั่นคง

342. วิโรจน       บูทอง

343. วิลาวัลย      พลเรืองทอง

344. วิไลทอง      ปนราช

345. วิไลภรณ     ประเสริฐสังข

346. วิไลวรรณ    นาคสังข

347. วิสิษฐพล     ทิพยศรี

348. วีณา       เดนแพทยชรางกูร

349. วีรพันธ      พิชญังกูร

350. วีรวัฒน      วิพันธสกุล

351. วีรวิทย       บรรยงรักษกุล

352. วีระศักดิ์      ชูวงษ

353. ศรายุทธ      หงษตะนุ

354. ศรีประทุม    กิจฉัย

355. ศรีรัตน      เดือนขาว

356. ศศิประภา     หรดี

357. ศศิวิมล       นอยเศรษฐี

358. ศักดิ์ดา       พูลเกิด

359. ศักดิ์ดา       อุตตัง

360. ศักดิพัฒน    วิไล

361. ศิริฉัตร      สรอยทอง

362. ศิรินภา       นะลาสอน

363. ศิริพร        เดชอุดมวัฒนา

364. ศิริพร        เทศประสิทธิ์

365. ศิริพร        ลอยวานิช

366. ศิริพร        เศวตไพบูลย

367. ศิริรัตน      นิลศรี

368. ศิริรำไพ      เถ�อนศิริ

369. ศิริลักษณ    นิลศรี

370. ศิริลักษณ    บรรณาธิกร

371. ศิริวรรณ    เถาวกลาง

372. ศิริศักดิ์      ผาสุข

373. ศิวพงษ      ธีราภรณ

374. ศุภกร        สองเมือง

375. ศุภรดา       แสนพรมมา

376. ศุภลักษณ    โพธากุล

377. ศุภวรรณ    ภูวขจรพานิช

378. ศุภวัฒน     เสมานารถ

379. ศุภวาณิช     จุลนอย

380. ศุภิสรา       มวงศรี

381. ศุภิหา        คองสกุล

382. สกุล         กลอมจิตร

383. สมจิตร       บุตรมะณี

384. สมชาย       บุญธรรม

385. สมชาย       ยะยาเปา

386. สมชาย       อปายคุปต

387. สมบัติ        โพธิ์ดี

388. สมพร        นพคุณ

389. สมหมาย     จิตรเสถียรพร

390. สมหมาย     เตียวสกุล

391. สยาม        แกวดง

392. สรรเสริญ    ปาชะโน

393. สรัศมิ์สา     อุดมทรัพย

394. สราวรรณ   บุษยพงศภักดี

395. สราวลี       จงรัก

396. สวลักษณ    สุระปญญา

397. สังวาลย      จอมเกาะ

398. สันต         เกตุจำนงค

399. สันต         เอี่ยมเมตตา

400. สานิษฐ       วงศสีสม

401. สามารถ      ใหมธรรมจักร

402. สายรุง       ทองปลองโต

403. สำเนา        ยมณี

404. สำเนียง      เพชรอินทร

405. สิงหา         จะวะนะ

406. สิทธิชัย      อุทุมพร

407. สิริกุล        อิทธิอำนวยพันธุ

408. สิรินทิพย     รูเจน

409. สิรินยา       พวงจำปา

410. สิริพร        ดวงทอง

411. สิริพิมล      ชนาภาเลิศพงศ

412. สิเรียม       สุขผล

413. สึกัญญา     จันทรหอม

414. สุกัยนะห     กาเราะ

415. สุจิตตรา      เขียวคำ

416. สุจิตรา       อมาตยกุล

417. สุดา          สุขแกน

418. สุเทพ        พิพัฒนธรรม

419. สุธาพร       รัตนตั้งเจริญ

420. สุนิภา        จินดาธรรม

421. สุนิสา         พุทธศรี

422. สุนุช         โชติพวง

423. สุพรต        ภูพานเพ็ชร

424. สุภัค         เตาตีทอง

425. สุภาณี       ไพศาล

426. สุภาพร       เสงสุน

427. สุภารัตน      ลินลา

428. สุภาวดี       เกล็ดแกวจินดา

429. สุภาวดี       นุสคง

430. สุภาวดี       สีตางวงศ

431. สุเมธ         ทัดศรี

432. สุเมธ         ศิริโสม

433. สุรเชฏฐ      จันทรากุล

434. สุรศักดิ์      ภักดี

435. สุระสิทธิ์      นาวา

436. สุรัสวดี      สงทอง

437. สุรินทร       เทวาพรรัตน

438. สุรีพร        งามสิริวงศ

439. สุรียพร      ดีเจริญกุล

440. สุวรรณา     แกวซาย

441. สุวรรณี      ใจเรือง

442. เสาวลักษณ   จันทรทอง

443. โสภา         ฉ่ำเย็น

444. โสภิดา        แซเบ

445. หทัยรัตน     นาคประดิษฐ

446. หทัยรัตน     มีนพัฒนาการ

447. หทัยวรรณ   วิลสัน

448. หนูจีน        วงษเหลา

449. หมัดดาโหด   อนันทบริพงค

450. อดิสรณ     วงศเกียรติขจร

451. อนงค        กาวี

452. อนงค        ดวงแกว

453. อนงคนาถ    ตื้นหลา

454. อนาวิน       สะแมแอ

455. อนุชิต        พุมใย

456. อนุพงษ      ไชยอุดม

457. อนุสรา       เส็งเล็ก

458. อมรเทพ     แสงวิสุทธิ์

459. อมรรัตน     ไชยวัฒนนันทน

460. อรจิรา       คงเจริญสวัสดิ์

461. อรไท        ร�นแสง

462. อรรคเดช    สาริกบุตร

463. อรรถวิทย    ลีนะธรรม

464. อรวรรณ    พวงเพิ่ม

465. อรวิภา       กุลรกัมพุสิริ

466. อรอุมา       ภูมินา

467. อักษร        เต็งผักแวน

468. อัจฉรา       แซลิ้ม

469. อัจฉรา       เตชะวงค

470. อัจฉรา       สีลาดเลา

471. อัซรอน      ศุภศิริ

472. อัญชลี       ปญญาวาทีนันท

473. อันธิกา       สุมมาตย

474. อับดุลนาซิท   นิชา

475. อัสมีดา       สาหัดสาอิ

476. อัสรี         หลำเบ็นสะ

477. อาทิตย       ชูวงศ

478. อาธัญญา    ทรายปญโญ

479. อานนท       ชัยธน

480. อาภิชา        ธันยฤทธิกร

481. อารยา       ศิลารักษ

482. อารีรัตน      ยกรัตน

483. อาอีดะ       มะแซ

484. อำนวยโชค   สินธุเดชะ

485. อำไพ         ธาระการ

486. อิทธิพัทธ     พุทธชาติ

487. อิบสมาแอ    ดะแซ

488. อิมรอน      ลาหับ

489. อิลมิน        อับดุลเลาะ

490. อีซา          อาแว

491. อุษณกาล     คำตัน

492. เอกฉันท     กียะสูตร

493. เอกรัตน      ชาวนา

494. เอกราช      พลคลาย

495. เอาดีย        หวันกะเหร็ม

496. โอภาส        บุรินทรสุขเลิศ

497. ไอยสุดา      อัครพิมพภัทรา

498. ไอริณ        มูลละ

499. ไอลดา        มโนเย็น

500. ฮาซัน        สิแล

ประกาศผลรายช�อผูโชคดี

ประจำสัปดาห 23 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 

ครั้งที่

4

คุณบดินทร เสนีวงศ ณ อยุธยา

1.  กวินทตญา   คำสุข

2.  ขวัญจิตร    บุญมาเจริญ

3.  ไชยพศ      เทวาพิทักษสิน

4.  ชมพูนุช      ศิริโชติรัตตกุล

5.  ไทรัฐ        นิลพฤกษ

6.  น้ำหวาน     จันทรแปน

7.  นฤสรณ     วัตระดี

8.  นิตยา       เสนาดี

9.  เบญจมาศ    มั่นคง

10. ประภาสิริ   กลาฤทธิ์

11. ปราณี      เดชปอง

12. พัฒนาภรณ ธิตา

13. วัชราภรณ  ลือโสภา

บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส แม็คโคร

มูลคา 10,000 บาท 50 รางวัล 

14. วรรณนิศา  กลาวพิมาย

15. วีรารัตน    ทีฆวีรกิจ

16. วิวัฒน     สกุลกังวาน

17. ศิริพร     ศรีบุญเรือง

18. ศุทธินี      นพเกียรติ

19. แสนสุข     ทั่งทองคำ

20. สิทธิพงศ   กิจมาตรสุวรรณ

21. สิทธิชัย     สกุลทอง

22. เสวียง     ศรีผดุง

23. สุไรญา     มหาชัย

24. เอกอรัญ   บัวหลวง

25. อภิญญา   พรประกายพฤกษ

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

บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส แม็คโคร

มูลคา 500 บาท 500 รางวัล 


