่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 1. ห้องพักโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

1

วรำพร ทรัพย์รงุ่ เรือง

31

รักพงษ์ เขียวงำม

2

สุธำทิพย์ สวัสดิสำร

32

อัมพิกำ ชูกต
ิ ติกล
ุ

3

ทรงเกียรติ ป้ อมบุบผำ

33

่ ลำย
จิรำภรณ์ แซห

4

วรรณิภำ รุง่ เรือง

34

สมบูรณ์ ประทุมทอง

5

ศกุนตรำ หร่ำยขุนทด

35

สุวนันท์ ขูทก

6

วรเทพ คำศรีโสด

36

กุลวรำ ประดับศรี

7

พัชรีย ์ พรหมสงิ ห์

37

ทนงศักดิ์ กัลยำณชน

8

ศริ จ
ิ รรยำ สำยทอง

38

ดิลก ฤทธิค
์ ำรพ

9

สมศักดิ์ อรุณพัฒนสุข

39

ี ์ พงษ์สมบูรณ์
ชัยสห

10

ดวงดำว หนูฉม
ิ

40

รุง่ โรจน์ สุวรรณพชรณิกำ

11

ทัศนีย ์ สรรพสำร

41

้
ปฐมำภรณ์ พ่อค ้ำชำง

12

ธนพร จรัสศุภวัฒน์

42

ี งดี
จิรำภรณ์ เสย

13

นัทธ์ชนัน สุธรรมโชติ

43

นิภำดำ นำประภำ

14

ั ต์ สงิ ห์ลำ
สุขสน

44

ทิพวรรณ นุเวที

15

นันทินี อนันท์โภชน์

45

ปรีญำพัชร์ ไชยพิพัฒนกุล

16

รัตนำ ไชยโชติ

46

นลินำรถ มอร์

17

สุภำวดี บุญญำภิชำติกำล

47

จักรพงศ ์ สูงยิง่

18

ิ ธิ์
วรพจน์ อินประสท

48

ปวณันน์ เรืองฤทธิ์

19

พัชริกำ ทะนันชัย

49

รพีเดช แซเ่ จีย

20

พจนำ สะอำดเอีย
่ ม

50

ทักษ์ดนัย บุญยืน

21

ปรำณีต พำยชัยภูม ิ

51

TIN NILAR WIN NEELA

22

กรุณำ กลิน
่ หอม

52

อินทิมำ ตรงธรรม

23

อัจนำ จันทวัชรำกร

53

ธวัชชัย ปิ งผล

24

อังกูรณ์ เมียงแก

54

ฉั ฐพล พลีพรกุล

25

ทับทิม สุคนธะ

55

ปิ ยนำถ คิดอ่ำน

26

ประมวล สุภำวงค์

56

ศริ พ
ิ ร วิสฐิ ภำกร

27

ดนุพร สุทธิธรรม

57

สุวรรณี

28

อำภัสรำ ไม ้จันทร์ด ี

58

ปิ ยมำศ มณีรัตน์

29

แววตำ ศรีสร ้อย

59

ศรัณยำ ศุภรมย์ศรี

30

วีรชัย มณีศรี

60

ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน

กลั่นอำ่

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 1. ห้องพักโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ
91

สุชำติ ตำมรัตนชวี น
ิ

92

ดวงธิดำ เหลืองวิสท
ุ ธิ์

กัทลี เลขำนุกจิ

93

ศุภณัฐ ผลตระกูล

64

นฤมล พูลทรัพย์

94

วีณำ เหลืองทวีทรัพย์

65

จินดำรัตน์ หลุ๊ดหล๊ะ

95

คธำวุฒ ิ ประดิษฐ์

66

สุวพิชญ์ บำรำบ

96

อัมพร บุรำคร

67

ศริ พ
ิ ร พันธ์ศริ พ
ิ จน์

97

ประญัต ิ ยิง่ ยืน

68

จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์

98

ทองทิพย์ ไกรษร

69

่ งึ้
ฐิตก
ิ ำนต์ แซอ

99

ทองมี สำยแก ้ว

70

รัตติยำ มณีรัตน์

100 รุ ้งแสง คำมุงคุณ

71

ี ำ
นำถนะที สำสล

101 ธิดำ เฉลิมพล

72

กรวิวัฒน์ สุขสำครธนำวัฒน์

102 ณรงค์ กุประเสริฐ

73

วรกำรย์ โชติวส
ิ ท
ุ ธิ์

103 เสริมศักดิ์ ท ้ำววิรำษ

74

สง่ำ ตรีพงษ์กรุณำ

ิ ธิกล
104 ชนิดำ ชนวิทยำสท
ุ

75

ชัยยันต์ ผำพันธ์

105 สมศักดิ์

76

ปิ ยำพัชร อินทยำรักษ์

106 สำยอรุณ อิน
่ แก ้ว

77

เสำวลักษณ์ ขวัญสริ วิ ศ
ิ ำล

107 นริศรำ เทีย
่ งนนทรีย ์

78

กนกวรรณ นิลจำด

108 ฐำนันดร เวชสุนทร

79

ชวนชม แย ้มไสว

109 กมน แก่นดำ

80

เยำวพำ ลีละกุล

110 จีรวัฒน์ พุทธวงค์

81

ิ สุวพลำ
ประเสริฐ ชน

111 จงรักษ์ รักแป้ น

82

ทิพวัลย์ นิศำกร

112 วิมล จันทรเทศ

83

จำรุพร ชูเรืองสุข

113 ดำรัตน์ บุญมำเลิศ

84

นันทนัช เสวีวัลลภ

114 สนิท มีงำม

85

ธนวัฒน์ พวงมณี

ิ ธุพท
115 อรวรรณ สน
ุ ธ

86

กฤษณเดช ดีศรี

116 สุรย
ิ น
ั ศรีวันทำ

87

ทวิยำพร คะตำ

117 สำวิตรี จันทร์คล ้ำย

88

ธีรศักดิ์ จงวัฒนำไพศำล

118 ภำสกร สมศรี

89

ิ ี ลิมนิยกุล
พิชญ์สน

119 Gert Lehmann

90

ธนำคม ยิง่ เสรี

120 เกียรติพงษ์ จันทร์อำหำร

61

จักรพันธ์ มหำสุภำพ

62

พีร ์

63

ี ม
สอ
ั พรโรจน์

พิมพ์สำรำญ

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 1. ห้องพักโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

121 เกริกกฤษฎิ์ มัสยอัมพำสกุล

151 วนิดำ อำทิจจวงศ ์

122 สุนทร ปะจะเน

152 วิชำญ มำชำวนำ

123 จำเนียร อำชญำทำ

153 สุชำติ บุญเฉื่อย

124 รัชชำนนท์ ด่ำโอ

154 ปิ ยะนำรถ เปรินทร์

ิ ธิ์
125 พีรพล พรหมประสท

155 อดิศร เสำสำรำญ

126 บรรจง

156 รินทร์ณฐำ ทวีวรำวิโรจน์

127 จันสมุทร
128 วัฒนชัย
129 บุญเลีย
้ ง
130 สุรพงษ์

โสรัตน์
ี งพิณ
คำมะเชย
ศรีสนธิ์
คำพันธ์
มีมงคล

ิ ป์
157 สุภวัย เทพสถิตย์ศล
158 อุบล ศรีสมุทร
159 วิภำพร รีนำวงศ ์
160 มลฤดี สุรย
ิ ะนำกำศ

131 ทวีฉัตร วัฒธรรม

ื สกล เพชรสุรย
161 สบ
ิ ศักดิ์

132 สถำพร วงษ์ใหญ่

162 ชมพูนุท กรประเสริฐ

133 ทิพย์สค
ุ นธ์ บริสท
ุ ธิ์

163 รัตนำ คุ ้มแว่น

134 ซูรัยยำ สะดียำมู

164 มนตรี น่วมจิตร์

135 วรรณิศำ นิลำพันธ์

165 วิภำต ภัคอธิคม

136 ประยุทธ์ เอกสุทธิ์

่ งึ้
166 ธนัฎฐำ ศริ สวัสดิว์ รำกุล แซอ

137 วชริ วิทย์ ธนวิกรัยกุล

167 ศุภกร อุบลรัตน์

138 อัญชลี นันต๊ะ

168 คณินวัฒน์ จ๊ะสุนำ

139 อำรีวรรณ ชำญสำโรง

169 ธันยมัย ลิม
้ สุวัฒนกุล

140 นฎำประไพ สำระ

170 นวลจันทร์ นัยสวัสดิ์

141 อุดมลักษณ์ จุฑำเกตุ

ิ ผดุงศล
ิ ป์
171 สุชน

142 ดวงตำ ลำกระโทก

172 ยลดำ วันโต

143 อณัญญำ ปลอดนุ ้ย

173 ชัชฎำพร อรุณกำญจนำ

144 รุง่ ทิพย์ ปรำโมทย์พันธุ์

174 ชัยวัฒน์ รักษ์กศ
ุ ล

145 ประวิง ทองมำก

175 วินต
ี ์ ปิ ยะทรัพย์เจริญ

146 นภัสภรณ์ สงั ขะกุล

176 พัชรี เค ้ำภูไทย

147 นภัสสร สกุลประดิษฐ์

177 ชยุตม์ อุดรสรรพ์

148 ชนำภำ พวงพิมำย

178 พรศริ ิ ศักดำรัตน์

่ อบเชย
149 เอกชัย ชอ

์ ณ
ิ ี พิทักษ์ นล
179 ภำสส
ิ ประดับ

150 สุทัตตำ ฉำยภำค

180 ปฐมปั ทม์ สระบัว

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 1. ห้องพักโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

181 ณรงค์ชัย กรรณจิตร

211 ฉั ตทอง ผักกำดทอง

182 สุพจน์ เศรษฐวงศ ์

212 ปั ทมวรรณ อิน
่ คำ

183 นริศรำ เสริมวงศง์ ำม

213 จำริณี รวมญำติ

ิ ำนัน พิศษ
ิ ฐกำร
184 ศต

214 กฤตนพ ถมคำ

185 กชกร วงษ์แหวน

215 วรรณกร วงษ์ ศริ พ
ิ ำณิชย์

186 สุภัค วุฒป
ิ ั ญญำคม

216 ประยุทธ มุง่ เคน

187 รัตนำ กรัดสุข

217 สกุณี อินทจันทร์

188 พัฒนำ สวัสดิอ
์ ำรีย ์

218 รัชดำ บุรัญชัย

189 นำตยำ ยุงหนู

219 จินตนำ พลเยีย
่ ม

190 ทองปั กษ์ โกกิลำรัตน์

220 ดอกไม ้ โพธิบำรุง

191 ไพรงำม มูลหล ้ำ

221 ไวยวุฒ ิ ล ้อศริ ิ

192 พุทธำ ทองเทพ

222 ธนะรัชต์ คัณทักษ์

193 วิทยำ เฮงนิรันดร์

223 ฐิรภัทร คงจันทร์

194 ศริ ประภำ หมีทอง

ั มั่น
224 วิชัย นิสย

195 วรุตม์ หมัดอำหลี

ั งำม
225 นฤมล ปรำสย

196 พัตร์ฐนันต์ นำวำยนต์

226 ธำนินทร์ ภุมรินทร์

197 วชริ ำภรณ์ แก ้วภักดี

227 สุภำพร รุดชำติ

198 วันชัย กิจเรืองโรจน์

ี ำ
228 กฤษฎำ สท

199 เบญจวรรณ ชำ่ งแกะ

ิ เชย
ี ว
229 พรพิมล เชด

200 จุฑำทิพย์ สมคำ

230 วิษณุ คุณภำพดีเลิศ

201 สุทัสสำ จันทร์รัตนเมธำ

ื้ พงษ์
231 เนติ เชอ

202 วรำภรณ์ ไกรวรรณ

232 ธนิสร

203 ตัน งอตอง

233 สมโภช พุทธโต

204 สกำวเดือน เสมำวัฒนกิจ

234 พิพัฒน์ โสรัตน์

205 บุษกร รำชเจริญ

235 ประภำภรณ์ สำระนันท์

206 กมล จำปั ญญะ

236 สุภำพ ขำทัน

207 ชลิตตำ ปิ่ นสุวรรณ

237 ชฎำรัตน์

208 อภิชำติ ทัศนพงษ์

238 มำลี แก่นเมือง

209 จำรูญ ยุตธิ รรม

239 กรรณิกำร์ งำมดี

210 วสุรัตน์ วรรณอ่อน

240 ศักดำ ชอนบุร ี

ิ ธุ์
สำระสน

พวงไทย

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 1. ห้องพักโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

241 นันทพล กลิน
่ พิกล
ุ

271 สมภพ ฟูวงศเ์ จริญ

242 มนัสนันท์ ครุฑไชยันต์

272 เสนอ ศรีชัยญำ

243 มนตรี พำณิชย์เอกไพบูลย์

273 ณัฐพล ขนอม

244 วิวัฒน์ พูนพัฒนำทรัพย์

274 ภัทรวุธ ศรีอนันต์

245 พิชชำภรณ์ เพ็งรักษ์

275 ปั ญญำ สดสว่ำง

่ งึ
246 เล็ก แซซ

276 สุชญำณ ศรีตระกูล

247 มนตรี บุญยกิตำนนท์

ิ ี จินดำโรจนโภคิน
277 ณัฐสน

248 ขนิษฐำ โสภำพรหม

ิ ธิ์
278 ชำญศักดิ์ ศริ ส
ิ ท

249 ประสพสุข วรรณชนะ

279 ธนิสร สงิ ห์คะ

250 ชำต ศรีบญ
ุ เพ็ง

280 ลักษณำ พงษ์ศริ เิ วศน์

251 เขมญำอร ขำวเกตุวรำณิษำ

281 ปนิดำ ตำเอ็น

่
252 วำรุณี ใจชุม

282 รัชฎำภรณ์ สนิทนรำทร

253 วรรณี ชุณหวชริ

283 ปำณิสรำ ผสมกิจ

์ วัสดิ์ ตีระแพทย์
254 พงศส

284 หทัยรัตน์ กิง่ แก ้ว

255 พิเชฐ พลอยเพ็ชร

285 จตุพร เพ็งเจริญ

256 จันทรกำนต์ วรรธนไกร

286 อรศุภำ เชำวนปรีชำ

257 มนัส นิม
่ มณี

287 พีรยำ พิสฐิ สุขเจริญ

ิ ฐ์ ยำวิชัย
258 อนุสษ

288 วิศรุต วัชระเสนีย ์

259 นรำดรน์ วงค์สวัสดิ์

289 ธำรทิพย์

260 เขมิกำ บุตรร่ม

290 ณรงค์

261 กนกวรรณ จันทร์มณี

291 ELIZABETH GRACE SPIKER

262 สุรเดช ฝึ กดอนวัง

292 อนันต์

์ รหม
263 ศุภชัย วงศพ

293 ปิ ยพัชร

264 ลลิตำ ไก่ขน
ั

294 ยุพำ

265 อเล็กซ ์ โจเซฟ เฮำเซอร์

295 สุชำดำ

กวินจำรุเดช

266 ณธิพัฒน์ กุลศริ ป
ิ ระเสริฐ

296 รัฐชำติ

จินตอนันต์กล
ุ

267 กรรนิกำร์ แดงพลอย

297 แก ้วมณี

ธรรมขันแก ้ว

268 ธนัท พำลี

298 ธนิษฐำ

ิ ล
ิ ป์
กสศ

269 เสำวนีย ์ จันทวี

299 สุชำดำ

ิ เกียรติวงศ ์
เชด

270 ศริ ศ
ิ ักดิ์ คงแก ้ว

300 ประยูร

พุฒตำลพงษ์

ลำก่อ

วิทยศักดิพ
์ ันธุ์
โปร่งใจ

แตงสุก

ี น
ั
สส

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 1. ห้องพักโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ
301 บุญลือ

ฤทธิเ์ ต็ม

302 ชลวิทย์

ตุน
่ สำย

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ี งษำ
331 สำยยนต์ ศรีเชย
332 กิตติศักดิ์ เกษมธีระสมบูรณ์

303 สมัคร

เตชะวงศ ์

333 ประภำ ศรีสวุ รรณ์

304 ประยูร

ดวงจันตโคตร

334 ปรีชำ พยุงภร

305 ประเสริฐ

สุวท
ิ ยะศริ ิ

306 อภัสสณีญำ

กลิน
่ ดวง

335 วรำกร สงั ข์กระแสร์
336 คมเดช มหำยศนันท์

307 สำโรช ศักดิช
์ ัยภูม ิ

337 จิระพร สริ ป
ิ ำณี

308 นงนุช

338 กิตติโรจน์ ภักดีวงศ ์

309 ฐำนภพ

แข็งธัญกิจ
ทวีศักดิ์

ิ ธิ์
339 วิภำวี เวชสท

310 มนสมร เพชรจันทร

340 แสงชัย กำญจนชุมพล

311 อรอนงค์ กลมเกลียว

341 รัตติยำ เมืองขุนทด

312 กมลดิษฐ นิลศร

342 ไพรโรจน์ ยำชะวะนำ

313 สริ ริ ัตน์ เจำลำ

343 จุร ี ทรัพย์อนันต์กรู

314 วิชัย ประดิษฐผลเลิศ

344 นพดล ศุภกมลเสนีย ์

315 วิลำวัลย์ ทันประโยชน์

345 อุดมศักดิ์ คล ้ำยพยัฆ

316 ศุภพัชร์ เตชะกฤตธีรนันท์

346 กมลวรรณ อนุมำศ

317 ดอกรัก สุขสบำย

347 สมฤทธิ์ ศรีเสริมวงศ ์

318 ศริ ม
ิ ำศ ตัญจพัฒน์กล
ุ

348 รัศมี ศรีพม
ิ พ์

319 สำยัณห์ จูห
่ ้อง

349 ประภำพรรณ รักธรรม

320 วรวรรณ วินช
ิ บุตร

350 วัชระ ปิ่ นเจริญ

321 มัลลิกำ กำญจนชัยภูม ิ

ิ
351 โชติรส เกษตรสน

322 ฐำนิดำ เมืองจันทร์

352 นรีกำญจน์ บุญจุฑำสริ ิ

323 ฉั ตรนภำ โสวัณณะ

353 จำนงค์ เชงิ สมอ

ิ ฎ์นนท์
324 เสำวลักษณ์ จิวะวิศษ

354 จิรำพร ผ่องจิต

325 กฤษณะ คณำวิภำวุฒ ิ

ิ เครือจันต๊ะ
355 วศน

ิ ธิศรัณย์กล
326 ฐิตำรีย ์ สท
ุ

356 เศกสรรค์ พำขุนทด

327 กนกรัตน์ ชุตวิ ฒ
ุ น์

357 ตะวัน

328 นำวิน ยีท
่ อง

358 ลำเจียก แมลงภู่

์ ด
329 นวียำ วงศก
ิ ำกำร

359 DETLEF ALBERT HEINE

330 นัฐวุฒ ิ ฮวยแหยม

360 ยุพน
ิ ณ พัทลุง

จันทร์แก ้ว

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 1. ห้องพักโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

361 ปั ทมนันท์ กำญจนสมทรัพย์

391 พลวัฒน์ นิลแก ้ว

362 กิง่ กำญจน์ จูออ
๊ ด

ิ พงศ ์
392 สุปรียำ มุสก

363 มะยุร ี วิมลศรี

393 วิโรจน์ คงขวัญ

้
364 สมเกลี
ย
้ ง โตมำ

394 สมโชค เปรมกมล

365 ปิ ยะภัทร์ ปั่ นเนตร

395 ORAPHAN KASHT

366 ณัฐกฤตำ ฐิตช
ิ ญำศุภกฤต

396 ฉั ตรวลัย พุม
่ ดอกไม ้

367 พิมพ์ฤดี แก ้วรักษำ

397 มำลินี เปลีย
่ นอำรุง

368 หนูเจน ไชยเสนหำร

398 กัญชริญำ อยูน
่ ม
ิ่

369 สุรน
ิ ทร์ โชคจำรุเนตร

399 พลอยลดำ เพือ
่ นประโคน

ิ ธิ์
370 สำคร ปรีสท

400 อลิสำ ดวงเตจ๊ะ

371 ธิวำภรณ์ นิตยลำภ

401 ไพโรจน์ ชำลวนิชสุทธิ์

372 วันเพ็ญ ทรองเคอ

402 รอโสน หมัดอะดัม
้

373 น้ ำค ้ำง อินทรักษำ

์ วุ รรณ
403 อรอุมำ วงศส

374 ศริ ภัสสร ตัง้ สุขศรี

่ ู
404 ศรำวุธ แซค

375 สุภนิดำ หลิม
่ วิรัตน์

405 บุษยำ บุตรชำติ

376 ชัยวุฒ ิ กำญจนมิง่

406 วิภวำนี มีเดช

377 ศริ ข
ิ วัญ ดำงำม

407 นเรศ สำเขตรกำรณ์

378 อภิพันธุ์

408 ปรัชพันธ์ ประยูรพันธ์

สวัสดิ-์ ชูโต

379 บีรันญำ สงิ ใส

409 วิจต
ิ รำ ฉั ตรมิตร

380 รุง่ ตริตรอง

410 เบญจวรรณ ขยำ

381 ดอน ปั ดสำ

411 FRANCISCO JAVIER CUESTA RAMOS

382 อิสรียำ อำพันแสง

412 สุวท
ิ ย์ สุนทรกิจเสนีย ์

383 ณัฐวุฒ ิ วันดี

413 อดิศักดิ์ ป่ ำโพธิช
์ ัน

384 เจนจิรำ ตำแก ้ว

414 จินตวัต ทองศริ ิ

385 ใกล ้รุง่ เสำสำย

415 SOREN HOLM CHRISTENSEN

ิ ำกร มีฟัก
386 ศล

416 ดอกเอือ
้ ง อภัยพันธ์

387 จุทำพร แก ้วกิง่

417 สมเกียรติ รจนำกิจ

388 โชคดี อินทร์ทอง

418 วณิชำ มำลำ

389 จำรุวรรณ ภำคพรม

ิ ฏ์ เกษจำรัส
419 ศษ

390 สรรชัย วรรณโสภำ

420 สมศักดิ์ แสนกล ้ำ

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 1. ห้องพักโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

421 XUJIA SHI

451 เพ็ญประภำ จุฬำ

422 อำรีย ์ ปำนมัจฉำ

452 บัวไข สุระพล

423 สมพงษ์ บุญเสนอ

453 SOW LENG KOW

424 ชัชวำลย์ เดชำเลิศ

454 กัญญำณั ฐ ทับงำม

425 ธัญธร ดอนปำนไพร

455 วันเพ็ญ นิม
่ จิตต์

426 มิน พันยศ

ี รไพศำล
456 นริสำ วิเชย

427 สมโชค เถรว่อง

457 รัชดำภรณ์ จูทำรี

428 ไพฑูรย์ เผ่ำทิตธรรม

458 ธนพร ทศพรพลอมร

429 CAROLYN SIRISOMBOONWONG

459 อัชรำ สุวรรณภูม ิ

ั จำธรรม
430 เบญจวรรณ สจ

ิ ปชัย บำรุงกิจ
460 ศล

ิ ี ธรรมวงศแ
์ สง
431 เกศน

461 เกศรินทร์ รักธัญญกำร

432 กิตวิ ัฒน์ กำมิณี

462 ลีลำ ยศศริ ิ

ิ ะวงศ ์
433 กิตติ ชณ

463 สุรย
ิ น
ั ต์ มีงำม

434 ณัฐกฤตำ แก ้วอำสำ

464 ฐำนวัฒน์ มูลศรี

435 วรจิต ผดุงโกเม็ด

465 ธนัตชนก เยำวบุตร

436 รพีพร ฟ้ อนบำเรอ

466 กิตศ
ิ ักดิ์ เมธำขจรกุล

437 พนม ต ้นศรี

467 วีณำ อินณรงค์

438 มนัสวรรณ มูฮำหมัดรอโซน

่ งึ้
468 สำลี แซอ

439 สุพรรษำ เผ่ำจันทร์

469 ศมลพัชญ์ พัฒน์ปภพชัย

440 สุชำติ จิตติวนำกร

470 แก ้วตำ ธนกุล

441 อังคณำ ฮะไฮ ้

471 กำญจนำ ประทุมวัลย์

442 ณัฐวัตร น ้อยผล

472 อรรถวิทย์ จุง่ พิวัฒน์

443 พรวิรฬ
ุ ห์ เสนำจันทร์

473 อรุณรัตน์ ใจนพเก ้ำ

444 นภำ ศรีประยูร

474 สุรน
ิ ทร์ สุมนำพันธุ์

445 ธรรม์กร จอมสง่ำวงศ ์

475 ธนิศรำ จุฬำทรัพยกุล

446 วัชระ สำวเกลียว

476 พศวัต เพียรชูชัยพันธ์

447 อำรีรัตน์ แก ้วหำวงค์

477 ฐำปนันท์ ปั ญญำวชริ

448 ชุตม
ิ ำ ศรีพรหม

478 วิโรจน์ พลำพิรย
ิ กิจ

449 สุมำพร เพ็งสำตร์

479 ปิ ยะพล ศริ จ
ิ ต
ิ ร

450 สุรศักดิ์ จิจกำร

480 ธนำวรรณ นำคเพชร

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 1. ห้องพักโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

481 ตวงพร ภูมช
ิ ัย

491 บดินทร์ ชลิตตะ

482 เปล่งศรี อิงคนินันท์

492 พิชญำ ธรรมพิบล
ู

483 ศักดำ ลำภวัฒนะมงคล

493 ลำวัลย์ นำมเสนำ

484 กรรณิกำ โกศลศุภลักษณ์

494 วรรัตน์ บัตรประกร

485 สำธิต ปำริจฉั ตต์

495 ชนำภำ กิจเรืองโรจน์

486 สุกจิ ก ้องธรนินทร์

496 ธนกฤต แดนละลม

487 ชยุต จิตรำนนท์

497 พีรกำนต์ จันทร์ศร

488 ชนีนำถ ก ้อนแก ้ว

ิ ธิ์ ยมจันทร์
498 อภิสท

489 คงฤทธิ์ จันทรศักดิ์

499 รุง่ มยุรำ กลมเกลียว

ี ันธุ์
490 สมบัต ิ อังก์สรุ ังสพ

500 สำคร ทุมเมืองปั ก

