
ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ

1 วรำพร   ทรัพยร์ุง่เรอืง 31 รักพงษ์ เขยีวงำม

2 สธุำทพิย ์  สวัสดสิำร 32 อมัพกิำ ชกูติตกิลุ

3 ทรงเกยีรต ิ  ป้อมบบุผำ 33 จริำภรณ์ แซห่ลำย

4 วรรณภิำ  รุง่เรอืง 34 สมบรูณ์ ประทมุทอง

5 ศกนุตรำ  หรำ่ยขนุทด 35 สวุนันท ์ขทูก

6 วรเทพ   ค ำศรโีสด 36 กลุวรำ ประดับศรี

7 พัชรยี ์  พรหมสงิห์ 37 ทนงศักดิ ์กลัยำณชน

8 ศริจิรรยำ  สำยทอง 38 ดลิก ฤทธิค์ ำรพ

9 สมศักดิ	์   อรณุพัฒนสขุ 39 ชัยสหี ์พงษ์สมบรูณ์

10 ดวงดำว  หนูฉมิ 40 รุง่โรจน ์สวุรรณพชรณกิำ

11 ทัศนยี ์  สรรพสำร 41 ปฐมำภรณ์ พอ่คำ้ชำ้ง

12 ธนพร  จรัสศภุวัฒน์ 42 จริำภรณ์ เสยีงดี

13 นัทธช์นัน   สธุรรมโชติ 43 นภิำดำ น ำประภำ

14 สขุสนัต	์  สงิหล์ำ 44 ทพิวรรณ นุเวที

15 นันทนิ	ี  อนันทโ์ภชน์ 45 ปรญีำพัชร ์ไชยพพัิฒนกลุ

16 รัตนำ	  ไชยโชติ 46 นลนิำรถ มอร์

17 สภุำวด ี บญุญำภชิำตกิำล 47 จักรพงศ ์สงูยิง่

18 วรพจน ์  อนิประสทิธิ์ 48 ปวณันน ์เรอืงฤทธิ์

19 พัชรกิำ	  ทะนันชัย 49 รพเีดช แซเ่จยี

20 พจนำ	 สะอำดเอีย่ม 50 ทักษ์ดนัย บญุยนื

21 ปรำณีต	 พำยชัยภมูิ 51 TIN NILAR WIN NEELA

22 กรณุำ  	กลิน่หอม 52 อนิทมิำ	  ตรงธรรม

23 อจันำ จันทวัชรำกร 53 ธวัชชัย  	ปิงผล

24 องักรูณ์ เมยีงแก 54 ฉัฐพล	  พลพีรกลุ

25 ทับทมิ สคุนธะ 55 ปิยนำถ	  คดิอำ่น

26 ประมวล สภุำวงค์ 56 ศริพิร	  วสิฐิภำกร

27 ดนุพร สทุธธิรรม 57 สวุรรณี    กลั่นอ ำ่

28 อำภัสรำ ไมจั้นทรด์ี 58 ปิยมำศ  มณีรัตน์

29 แววตำ ศรสีรอ้ย 59 ศรัณยำ  ศภุรมยศ์รี

30 วรีชัย มณีศรี 60 ยพุวัลย	์  ทองใบออ่น

รายชือ่ผูโ้ชคด ีจากรายการ " ทมีชอ้ป ชาตไิทย "

รางวลัที ่1. หอ้งพกัโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จ านวน 500 รางวลั



ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ

รายชือ่ผูโ้ชคด ีจากรายการ " ทมีชอ้ป ชาตไิทย "

รางวลัที ่1. หอ้งพกัโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จ านวน 500 รางวลั

61 จักรพันธ ์มหำสภุำพ 91 สชุำต	ิ  ตำมรัตนชวีนิ

62 พรี ์ 	  สอีมัพรโรจน์ 92 ดวงธดิำ   	เหลอืงวสิทุธิ์

63 กทัล	ี  เลขำนุกจิ 93 ศภุณัฐ	  ผลตระกลู

64 นฤมล	  พลูทรัพย์ 94 วณีำ	  เหลอืงทวทีรัพย์

65 จนิดำรัตน	์  หลุ๊ดหละ๊ 95 คธำวฒุ ิ ประดษิฐ์

66 สวุพชิญ	์  บ ำรำบ 96 อมัพร  บรุำคร

67 ศริพิร	  พันธศ์ริพิจน์ 97 ประญัต ิ  ยิง่ยนื

68 จักรก์รชิ	  หรัิญเพชรรัตน์ 98 ทองทพิย ์  ไกรษร

69 ฐติกิำนต	์  แซอ่ึง้ 99 ทองม ี  สำยแกว้

70 รัตตยิำ	  มณีรัตน์ 100 รุง้แสง  ค ำมงุคณุ

71 นำถนะท	ี  สำสลีำ 101 ธดิำ	  เฉลมิพล

72 กรววิัฒน	์  สขุสำครธนำวัฒน์ 102 ณรงค	์  กปุระเสรฐิ

73 วรกำรย ์ 	โชตวิสิทุธิ์ 103 เสรมิศักดิ	์  ทำ้ววริำษ

74 สงำ่	  ตรพีงษ์กรณุำ 104 ชนดิำ	   ชนวทิยำสทิธกิลุ

75 ชัยยนัต	์  ผำพันธ์ 105 สมศักดิ ์   พมิพส์ ำรำญ

76 ปิยำพัชร	  อนิทยำรักษ์ 106 สำยอรณุ   อิน่แกว้

77 เสำวลักษณ์	  ขวัญสริวิศิำล 107 นรศิรำ   เทีย่งนนทรยี์

78 กนกวรรณ	   นลิจำด 108 ฐำนันดร   เวชสนุทร

79 ชวนชม	  แยม้ไสว 109 กมน   แกน่ด ำ

80 เยำวพำ  	ลลีะกลุ 110 จรีวัฒน ์  พทุธวงค์

81 ประเสรฐิ	  ชนิสวุพลำ 111 จงรักษ์   รักแป้น

82 ทพิวัลย ์ 	นศิำกร 112 วมิล   จันทรเทศ

83 จำรพุร	   ชเูรอืงสขุ 113 ดำรัตน ์  บญุมำเลศิ

84 นันทนัช	   เสววีัลลภ 114 สนทิ   มงีำม

85 ธนวัฒน	์  พวงมณี 115 อรวรรณ   สนิธพุทุธ

86 กฤษณเดช	  ดศีรี 116 สรุยินั   ศรวีันทำ

87 ทวยิำพร	  คะตำ 117 สำวติร ี  จันทรค์ลำ้ย

88 ธรีศักดิ	์  จงวัฒนำไพศำล 118 ภำสกร   สมศรี

89 พชิญส์นิี	  ลมินยิกลุ 119 Gert   Lehmann

90 ธนำคม	  ยิง่เสรี 120 เกยีรตพิงษ์   จันทรอ์ำหำร



ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ
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121 เกรกิกฤษฎิ ์  มสัยอมัพำสกลุ 151 วนดิำ   อำทจิจวงศ์

122 สนุทร   ปะจะเน 152 วชิำญ   มำชำวนำ 

123 จ ำเนยีร   อำชญำทำ 153 สชุำต ิ  บญุเฉื่อย 

124 รัชชำนนท ์  ดำ่โอ 154 ปิยะนำรถ   เปรนิทร ์

125 พรีพล   พรหมประสทิธิ์ 155 อดศิร   เสำส ำรำญ 

126 บรรจง    โสรัตน์ 156 รนิทรณ์ฐำ   ทววีรำวโิรจน ์

127 จันสมทุร     คำมะเชยีงพณิ 157 สภุวัย   เทพสถติยศ์ลิป์

128 วัฒนชัย     ศรสีนธิ์ 158 อบุล   ศรสีมทุร

129 บญุเลีย้ง     ค ำพันธ์ 159 วภิำพร   รนีำวงศ์

130 สรุพงษ์    มมีงคล 160 มลฤด ี  สรุยิะนำกำศ

131 ทวฉัีตร   วัฒธรรม 161 สบืสกล   เพชรสรุยิศักดิ์

132 สถำพร   วงษ์ใหญ่ 162 ชมพนุูท   กรประเสรฐิ

133 ทพิยส์คุนธ ์  บรสิทุธิ์ 163 รัตนำ   คุม้แวน่

134 ซรัูยยำ   สะดยีำมู 164 มนตร ี  น่วมจติร์

135 วรรณศิำ   นลิำพันธ์ 165 วภิำต   ภัคอธคิม

136 ประยทุธ ์  เอกสทุธิ์ 166 ธนัฎฐำ   ศริสวัสดิว์รำกลุ แซอ่ึง้

137 วชริวทิย ์  ธนวกิรัยกลุ 167 ศภุกร   อบุลรัตน์

138 อญัชล ี  นันตะ๊ 168 คณนิวัฒน ์  จะ๊สนุำ

139 อำรวีรรณ   ชำญส ำโรง 169 ธันยมยั   ลิม้สวุัฒนกลุ

140 นฎำประไพ   สำระ 170 นวลจันทร ์  นัยสวัสดิ์

141 อดุมลักษณ์   จฑุำเกตุ 171 สชุนิ   ผดงุศลิป์

142 ดวงตำ   ลำกระโทก 172 ยลดำ   วันโต

143 อณัญญำ   ปลอดนุย้ 173 ชัชฎำพร   อรณุกำญจนำ

144 รุง่ทพิย ์ปรำโมทยพั์นธุ์ 174 ชัยวัฒน ์  รักษ์กศุล

145 ประวงิ   ทองมำก 175 วนิตี ์  ปิยะทรัพยเ์จรญิ

146 นภัสภรณ์   สงัขะกลุ 176 พัชร ี  เคำ้ภไูทย

147 นภัสสร   สกลุประดษิฐ์ 177 ชยตุม ์  อดุรสรรพ์

148 ชนำภำ   พวงพมิำย 178 พรศริ ิ  ศักดำรัตน์

149 เอกชัย   ชอ่อบเชย 179 ภำสส์ณีิ   พทัิกษ์นลิประดับ

150 สทัุตตำ   ฉำยภำค 180 ปฐมปัทม ์  สระบัว



ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ
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181 ณรงคช์ัย   กรรณจติร 211 ฉัตทอง   ผักกำดทอง      

182 สพุจน์   เศรษฐวงศ์ 212 ปัทมวรรณ   อิน่ค ำ        

183 นรศิรำ   เสรมิวงศง์ำม 213 จำรณีิ   รวมญำต ิ    

184 ศติำนัน   พศิษิฐกำร 214 กฤตนพ   ถมค ำ    

185 กชกร   วงษ์แหวน 215 วรรณกร   วงษ์ศริพิำณชิย ์  

186 สภัุค   วฒุปัิญญำคม 216 ประยทุธ   มุง่เคน      

187 รัตนำ	  กรัดสขุ 217 สกณีุ   อนิทจันทร ์   

188 พัฒนำ 	  สวัสดิอ์ำรยี์ 218 รัชดำ   บรัุญชัย    

189 นำตยำ 	  ยงุหนู 219 จนิตนำ   พลเยีย่ม 

190 ทองปักษ์ 	  โกกลิำรัตน์ 220 ดอกไม ้   โพธบิ ำรงุ   

191 ไพรงำม 	  มลูหลำ้ 221 ไวยวฒุ ิ  ลอ้ศริ ิ   

192 พทุธำ 	  ทองเทพ 222 ธนะรัชต ์  คัณทักษ์   

193 วทิยำ 	  เฮงนรัินดร์ 223 ฐริภัทร   คงจันทร ์

194 ศริประภำ	  หมทีอง 224 วชิัย   นสิยัมั่น

195 วรตุม ์	  หมดัอำหล ี 225 นฤมล   ปรำสยังำม

196 พัตรฐ์นันต ์  นำวำยนต	์ 226 ธำนนิทร ์  ภมุรนิทร ์         

197 วชริำภรณ์   แกว้ภักดี 227 สภุำพร   รดุชำต ิ 

198 วันชัย กจิเรอืงโรจน ์   228 กฤษฎำ   สทีำ        

199 เบญจวรรณ ชำ่งแกะ  229 พรพมิล   เชดิเชยีว   

200 จฑุำทพิย ์สมค ำ       230 วษิณุ   คณุภำพดเีลศิ   

201 สทัุสสำ จันทรรั์ตนเมธำ     231 เนต ิ  เชือ้พงษ์ 

202 วรำภรณ์ ไกรวรรณ    232 ธนสิร    สำระสนิธุ ์       

203 ตัน งอตอง   233 สมโภช   พทุธโต          

204 สกำวเดอืน เสมำวัฒนกจิ 234 พพัิฒน ์  โสรัตน ์ 

205 บษุกร รำชเจรญิ      235 ประภำภรณ์   สำระนันท ์

206 กมล จำปัญญะ  236 สภุำพ   ข ำทัน      

207 ชลติตำ ป่ินสวุรรณ 237 ชฎำรัตน ์   พวงไทย      

208 อภชิำต ิทัศนพงษ์        238 มำล ี  แกน่เมอืง 

209 จ ำรญู ยตุธิรรม 239 กรรณกิำร ์  งำมด ี  

210 วสรัุตน ์  วรรณออ่น    240 ศักดำ   ชอนบรุ ี    
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241 นันทพล   กลิน่พกิลุ 271 สมภพ   ฟวูงศเ์จรญิ

242 มนัสนันท ์  ครฑุไชยนัต ์ 272 เสนอ   ศรชีัยญำ

243 มนตร ี  พำณชิยเ์อกไพบลูย ์    273 ณัฐพล   ขนอม

244 ววิัฒน ์  พนูพัฒนำทรัพย ์  274 ภัทรวธุ   ศรอีนันต ์ 

245 พชิชำภรณ์   เพ็งรักษ์ 275 ปัญญำ   สดสวำ่ง

246 เล็ก   แซซ่งึ    276 สชุญำณ   ศรตีระกลู

247 มนตร ี  บญุยกติำนนท์ 277 ณัฐสนิี   จนิดำโรจนโภคนิ

248 ขนษิฐำ   โสภำพรหม 278 ชำญศักดิ ์  ศริสิทิธิ์

249 ประสพสขุ   วรรณชนะ 279 ธนสิร   สงิหค์ะ

250 ชำต   ศรบีญุเพ็ง 280 ลักษณำ   พงษ์ศริเิวศน์

251 เขมญำอร   ขำวเกตวุรำณษิำ 281 ปนดิำ   ตำเอ็น

252 วำรณีุ   ใจชุม่ 282 รัชฎำภรณ์  สนทินรำทร

253 วรรณี   ชณุหวชริ 283 ปำณสิรำ   ผสมกจิ

254 พงศส์วัสดิ ์  ตรีะแพทย์ 284 หทัยรัตน ์  กิง่แกว้

255 พเิชฐ   พลอยเพ็ชร 285 จตพุร   เพ็งเจรญิ

256 จันทรกำนต ์  วรรธนไกร 286 อรศภุำ   เชำวนปรชีำ

257 มนัส   นิม่มณี 287 พรียำ   พสิฐิสขุเจรญิ

258 อนุสษิฐ ์  ยำวชิัย 288 วศิรตุ   วัชระเสนยี์

259 นรำดรน ์  วงคส์วัสดิ์ 289 ธำรทพิย ์   พฒุตำลพงษ์

260 เขมกิำ   บตุรรม่ 290 ณรงค ์   ลำกอ่

261 กนกวรรณ   จันทรม์ณี 291 ELIZABETH GRACE SPIKER

262 สรุเดช   ฝึกดอนวัง 292 อนันต ์   วทิยศักดิพั์นธุ์

263 ศภุชัย   วงศพ์รหม 293 ปิยพัชร    โปรง่ใจ

264 ลลติำ   ไกข่นั 294 ยพุำ    แตงสกุ

265 อเล็กซ ์ โจเซฟ  เฮำเซอร์ 295 สชุำดำ    กวนิจำรเุดช

266 ณธพัิฒน ์  กลุศริปิระเสรฐิ 296 รัฐชำต ิ   จนิตอนันตก์ลุ

267 กรรนกิำร ์  แดงพลอย 297 แกว้มณี    ธรรมขนัแกว้

268 ธนัท   พำลี 298 ธนษิฐำ    กสศิลิป์

269 เสำวนยี ์  จันทวี 299 สชุำดำ    เชดิเกยีรตวิงศ์

270 ศริศิักดิ ์  คงแกว้ 300 ประยรู    สสีนั



ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ

รายชือ่ผูโ้ชคด ีจากรายการ " ทมีชอ้ป ชาตไิทย "

รางวลัที ่1. หอ้งพกัโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จ านวน 500 รางวลั

301 บญุลอื    ฤทธิเ์ต็ม 331 สำยยนต ์ศรเีชยีงษำ

302 ชลวทิย ์   ตุน่สำย 332 กติตศิักดิ ์เกษมธรีะสมบรูณ์

303 สมคัร    เตชะวงศ์ 333 ประภำ ศรสีวุรรณ์

304 ประยรู    ดวงจันตโคตร 334 ปรชีำ พยงุภร

305 ประเสรฐิ    สวุทิยะศริิ 335 วรำกร สงัขก์ระแสร์

306 อภัสสณีญำ    กลิน่ดวง 336 คมเดช มหำยศนันท์

307 สำโรช   ศักดิช์ัยภมู ิ 337 จริะพร สริปิำณี

308 นงนุช    แข็งธัญกจิ 338 กติตโิรจน์ ภักดวีงศ์

309 ฐำนภพ    ทวศีักดิ์ 339 วภิำว ีเวชสทิธิ์

310 มนสมร เพชรจันทร 340 แสงชัย กำญจนชมุพล

311 อรอนงค ์กลมเกลยีว 341 รัตตยิำ เมอืงขนุทด

312 กมลดษิฐ นลิศร 342 ไพรโรจน ์ยำชะวะนำ

313 สริรัิตน ์เจำลำ 343 จรุ ีทรัพยอ์นันตก์รู

314 วชิัย ประดษิฐผลเลศิ 344 นพดล ศภุกมลเสนยี์

315 วลิำวัลย ์ทันประโยชน์ 345 อดุมศักดิ ์คลำ้ยพยฆั

316 ศภุพัชร ์เตชะกฤตธรีนันท์ 346 กมลวรรณ อนุมำศ

317 ดอกรัก สขุสบำย 347 สมฤทธิ ์ศรเีสรมิวงศ์

318 ศริมิำศ ตัญจพัฒนก์ลุ 348 รัศม ีศรพีมิพ์

319 สำยณัห ์จูห่อ้ง 349 ประภำพรรณ รักธรรม

320 วรวรรณ วนิชิบตุร 350 วัชระ ป่ินเจรญิ

321 มลัลกิำ กำญจนชัยภมูิ 351 โชตริส เกษตรสนิ

322 ฐำนดิำ เมอืงจันทร์ 352 นรกีำญจน ์บญุจฑุำสริิ

323 ฉัตรนภำ โสวัณณะ 353 จ ำนงค ์เชงิสมอ

324 เสำวลักษณ์ จวิะวศิษิฎน์นท์ 354 จริำพร ผอ่งจติ

325 กฤษณะ คณำวภิำวฒุิ 355 วศนิ เครอืจันตะ๊

326 ฐติำรยี ์สทิธศิรัณยก์ลุ 356 เศกสรรค ์พ ำขนุทด

327 กนกรัตน ์ชตุวิฒุน์ 357 ตะวัน  	  จันทรแ์กว้

328 นำวนิ ยีท่อง 358 ล ำเจยีก  	แมลงภู่

329 นวยีำ วงศก์ดิำกำร 359 DETLEF ALBERT HEINE

330 นัฐวฒุ ิฮวยแหยม 360 ยพุนิ	  ณ พัทลงุ



ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ

รายชือ่ผูโ้ชคด ีจากรายการ " ทมีชอ้ป ชาตไิทย "

รางวลัที ่1. หอ้งพกัโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จ านวน 500 รางวลั

361 ปัทมนันท	์  กำญจนสมทรัพย์ 391 พลวัฒน	์  นลิแกว้

362 กิง่กำญจน	์  จอูอ๊ด 392 สปุรยีำ	  มสุกิพงศ์

363 มะยรุ	ี  วมิลศรี 393 วโิรจน	์  คงขวัญ

364 สม้เกลีย้ง	  โตมำ 394 สมโชค	  เปรมกมล

365 ปิยะภัทร	์  ป่ันเนตร 395 ORAPHAN  KASHT

366 ณัฐกฤตำ	  ฐติชิญำศภุกฤต 396 ฉัตรวลัย	  พุม่ดอกไม ้

367 พมิพฤ์ด	ี  แกว้รักษำ 397 มำลนิ	ี  เปลีย่นอ ำรงุ

368 หนูเจน	  ไชยเสนหำร 398 กญัชรญิำ	  อยูน่ิม่

369 สรุนิทร	์  โชคจำรเุนตร 399 พลอยลดำ	  เพือ่นประโคน

370 สำคร	  ปรสีทิธิ์ 400 อลสิำ	  ดวงเตจะ๊

371 ธวิำภรณ์	  นติยลำภ 401 ไพโรจน	์  ชำลวนชิสทุธิ์

372 วันเพ็ญ	  ทรองเคอ 402 รอโสน	  หมดัอะดัม้

373 น ้ำคำ้ง	  อนิทรักษำ 403 อรอมุำ	  วงศส์วุรรณ

374 ศริภัสสร	  ตัง้สขุศรี 404 ศรำวธุ	  แซคู่

375 สภุนดิำ	  หลิม่วรัิตน์ 405 บษุยำ	  บตุรชำติ

376 ชัยวฒุ	ิ  กำญจนมิง่ 406 วภิวำน	ี  มเีดช

377 ศริขิวัญ	  ดำงำม 407 นเรศ	  สำเขตรกำรณ์

378 อภพัินธุ ์   สวัสดิ-์ชโูต 408 ปรัชพันธ	์  ประยรูพันธ์

379 บรัีนญำ  	สงิใส 409 วจิติรำ	  ฉัตรมติร

380 รุง่	  ตรติรอง 410 เบญจวรรณ	  ขยำ

381 ดอน	  ปัดสำ 411 FRANCISCO JAVIER CUESTA RAMOS

382 อสิรยีำ	  อ ำพันแสง 412 สวุทิย	์  สนุทรกจิเสนยี์

383 ณัฐวฒุ	ิ  วันดี 413 อดศิักดิ	์  ป่ำโพธิช์ัน

384 เจนจริำ	  ตำแกว้ 414 จนิตวัต	  ทองศริิ

385 ใกลรุ้ง่	  เสำสำย 415 SOREN HOLM CHRISTENSEN

386 ศลิำกร	  มฟัีก 416 ดอกเอือ้ง	  อภัยพันธ์

387 จทุำพร	  แกว้กิง่ 417 สมเกยีรต	ิ  รจนำกจิ

388 โชคด	ี  อนิทรท์อง 418 วณชิำ	  มำลำ

389 จำรวุรรณ	  ภำคพรม 419 ศษิฏ	์  เกษจ ำรัส

390 สรรชัย	  วรรณโสภำ 420 สมศักดิ	์  แสนกลำ้



ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ

รายชือ่ผูโ้ชคด ีจากรายการ " ทมีชอ้ป ชาตไิทย "

รางวลัที ่1. หอ้งพกัโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จ านวน 500 รางวลั

421 XUJIA SHI 451 เพ็ญประภำ	  จฬุำ

422 อำรยี	์  ปำนมจัฉำ 452 บัวไข	  สรุะพล

423 สมพงษ์	  บญุเสนอ 453 SOW LENG KOW

424 ชัชวำลย	์  เดชำเลศิ 454 กญัญำณัฐ	  ทับงำม

425 ธัญธร	  ดอนปำนไพร 455 วันเพ็ญ	  นิม่จติต์

426 มนิ	  พันยศ 456 นรสิำ	  วเิชยีรไพศำล

427 สมโชค	  เถรวอ่ง 457 รัชดำภรณ์	  จทูำรี

428 ไพฑรูย ์ 	เผำ่ทติธรรม 458 ธนพร	  ทศพรพลอมร

429 CAROLYN  SIRISOMBOONWONG 459 อชัรำ สวุรรณภมูิ

430 เบญจวรรณ	  สจัจำธรรม 460 ศลิปชัย บ ำรงุกจิ

431 เกศนิ	ี  ธรรมวงศแ์สง 461 เกศรนิทร ์รักธัญญกำร

432 กติวิัฒน ์ กำมณีิ 462 ลลีำ ยศศริิ

433 กติต	ิ  ชณิะวงศ์ 463 สรุยินัต ์มงีำม

434 ณัฐกฤตำ	  แกว้อำสำ 464 ฐำนวัฒน ์มลูศรี

435 วรจติ	  ผดงุโกเม็ด 465 ธนัตชนก เยำวบตุร

436 รพพีร	  ฟ้อนบ ำเรอ 466 กติศิักดิ ์เมธำขจรกลุ

437 พนม	  ตน้ศรี 467 วณีำ อนิณรงค์

438 มนัสวรรณ	  มฮู ำหมดัรอโซน 468 ส ำล ีแซอ่ึง้

439 สพุรรษำ	  เผำ่จันทร์ 469 ศมลพัชญ ์พัฒนป์ภพชัย

440 สชุำต	ิ  จติตวินำกร 470 แกว้ตำ ธนกลุ

441 องัคณำ	  ฮะไฮ ้ 471 กำญจนำ ประทมุวัลย์

442 ณัฐวัตร	  นอ้ยผล 472 อรรถวทิย ์จุง่พวิัฒน์ 

443 พรวริฬุห	์  เสนำจันทร์ 473 อรณุรัตน ์ใจนพเกำ้

444 นภำ	  ศรปีระยรู 474 สรุนิทร ์สมุนำพันธุ์

445 ธรรมก์ร	  จอมสงำ่วงศ์ 475 ธนศิรำ  จฬุำทรัพยกลุ

446 วัชระ	  สำวเกลยีว 476 พศวัต เพยีรชชูัยพันธ์

447 อำรรัีตน ์  แกว้หำวงค์ 477 ฐำปนันท ์ปัญญำวชริ

448 ชตุมิำ	  ศรพีรหม 478 วโิรจน ์พลำพริยิกจิ

449 สมุำพร	  เพ็งสำตร์ 479 ปิยะพล ศริจิติร

450 สรุศักดิ	์  จจิกำร 480 ธนำวรรณ นำคเพชร



ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ

รายชือ่ผูโ้ชคด ีจากรายการ " ทมีชอ้ป ชาตไิทย "

รางวลัที ่1. หอ้งพกัโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จ านวน 500 รางวลั

481 ตวงพร ภมูชิัย 491 บดนิทร ์ชลติตะ

482 เปลง่ศร ี องิคนนัินท์ 492 พชิญำ ธรรมพบิลู

483 ศักดำ ลำภวัฒนะมงคล 493 ลำวัลย ์นำมเสนำ     

484 กรรณกิำ โกศลศภุลักษณ์ 494 วรรัตน ์บัตรประกร

485 สำธติ ปำรจิฉัตต์ 495 ชนำภำ กจิเรอืงโรจน์

486 สกุจิ กอ้งธรนนิทร์ 496 ธนกฤต แดนละลม

487 ชยตุ จติรำนนท์ 497 พรีกำนต ์จันทรศ์ร

488 ชนนีำถ กอ้นแกว้ 498 อภสิทิธิ ์ยมจันทร์

489 คงฤทธิ ์จันทรศักดิ์ 499 รุง่มยรุำ กลมเกลยีว

490 สมบัต ิ องักส์รัุงสพัีนธุ์ 500 สำคร  ทมุเมอืงปัก


