่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 2. บัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล ์ มู ลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

1

สุจรรยำ โสภำพรอมร

31

อำภำ บุญประกอบ

2

ปำริชำติ แซเ่ ตียว

32

เครือฟ้ ำ พุดชำ

3

กัลยำ อังคุรัตน์

33

ิ ี ศศธิ นำนันท์
พัชร์สน

4

ณัฐพัชร์ นิพัทธ์ภัทรชัย

34

ิ ธุ กลำ่ สกุล
สงั ข์สน

5

วัชระ ปั ณณสริ โิ รจน์

35

กิตติชัย รุจพ
ิ รสกุล

6

บุญชอบ มำน ้อย

36

เขียว บุญชว่ ย

7

วิชัย เทพำ

37

ดำรุณี นะรำช

8

ณัฐ เหลืองนฤมิตชัย

38

วิรัตน์ รัมมะพัฒน์

9

อรพรรณ วรชำตินักรบ

39

ปริญญำ พงษ์ไพบูลย์

10

ี มพู
จรรยำ สช

40

สำยฝน สะพง

11

์ ล
กนกวรรณ วำวงศม
ู

41

เบญจมำศ ชูสกุล

12

สุรชัย ชูทรัพย์

42

สุรัตน์ จิตรไมตรีเจริญ

13

ิ ธิ์
วำสนำ แสวงสท

43

เกศริน บุญรำศรี

14

เอก พันธุเ์ ณร

44

์ ำณิชย์
มำลี โรจน์วงศพ

15

วำสนำ ธัญญเจริญ

45

นพดล ชัยดรุณ

16

ศรณ์ธัชนันท์ จ่ำยกระโทก

46

นงนภำ ทองพิทักษ์ ถำวร

17

อลิศรำ ญวนพันธ์

47

ณฐพรรณ ธรรมนิตย์กจิ

18

ชลธิชำ พิกล
ุ วรชัย

48

สรชัช ลำภรวย

19

นันทพร จันทร์เทีย
่ ง

49

ิ ธ์
พรเทพ ฉำยสน

20

ธนำธรณ์ แตงใบ

50

จำรุณี ด ้วงเจริญ

21

วรกำล เกีย
้ วเก ้ำ

51

มยุรำ เพชรสงั หำร

22

นันท์นช
ิ ำ ครองยุทธ

52

กวิสรำ สุวรรณโณ

23

PA WIN

53

วิภวำนี นุตพ
ิ รรณ

24

ิ ภู่
นริศรำ สน

54

รุง่ อรุณ เจริญพูล

25

วิทวัส คชเสถียร

55

ศักดำ จุลนิพฐ
ิ วงษ์

26

ี งศรี
ทิพวรรณ พำนเชย

56

มนต์ชัย โรจนสโรช

27

ศรำยุธ ทองทำ

57

วรทัย รูปสูง

28

สุพัตรำ สุรย
ิ เสน

58

ปภัสรำ สำยปั ญญำใย

29

ปิ ยะ สำหมุน

59

รุง่ โรจน์ สุขสมแดน
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60

ปรีชำพล ปิ ยะลังกำ

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 2. บัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล ์ มู ลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

61

ธนพล รัศมีธรรม

91

ไกรภัทร์ นิลขำ

62

ณัฐธนำ จงประเสริฐ

92

มนตรี ขัตธิ ิ

63

สท ้ำน วรรณำ

93

รอน ขวัญแย ้ม

64

พิศมัย เลิศปี ติวำณิชย์

94

ปริญญำ ปั ญญำฟู

65

ิ สะภู
ขนิษฐำ เชด

95

จันทกำนติ์ เทพพิกล
ุ

66

ลำเจียก ยำจิตร์

96

ธีรพงศ ์ หมวดชนะ

67

ิ ไชย
อำภำพรรณ สน

97

ซำกีเร๊ำะ ดำโอะ

68

ดนัย นิมะบุตร

98

กัณฐมณี มีทำ

69

อำรีลักษณ์ อรรถอินทรีย ์

99

โอฬำร เพ็ชรแสง

70

ศศธิ ร ปะมำระตำ

100 วันทนำ พลำยเถือ
่ น

71

บุญเรือง เจริญศรี

101 อำนันท์ กระจ่ำง

72

พงศกร จรูญศรีสวัสดิ์

102 สำอำงค์ พลวิชัย

73

เจริญ อิม
่ มำก

103 รุง่ นภำ เทียวประสงค์

74

เอกพงษ์ บุตดำเพ็ง

104 ชัฌำณินทร์ บำงจริง

75

วิรย
ิ ำ พันพงษ์

ั ดือรำนิง
105 อับดุลรำซค

76

พิทยำ ชัยรำม

106 สกุลทิพย์ อิซไมลอฟ

77

ปิ ยะฉั ตร์ คำคลี่

107 วิมล หมืน
่ ชนะ

78

จิตติมำ คิมเมล์

108 ปั ญญำ สร ้อยจิตร

79

รัฐศำสตร์ ศรีแสง

109 สรินทิพย์ แกมกล ้ำ

80

ประเมษฐ์ ดอกบัว

ั
110 จำรุวรรณ วิเศษวิสย

81

สำริศำ ฐิตะโชติกำร

111 วัชรำ รองศักดิ์

82

อนุรักษ์ บุญชัย

112 ฉั ตรกมล ตำแดง

83

ประสพโชค ม่วงคุ

113 ปนัดดำ อยูเ่ จริญ

84

่ ัง้
ธิตย
ิ ำ แซต

114 พิมพ์พร ลิม
้ มงคลชัยกุล

85

ิ ธิ์ โหมดทอง
ทรงสท

115 ทรงพล รัศมี

86

สุมศ
ิ ำ ศริ บ
ิ ญ
ุ

116 วรรณดี จันอิ

87

จิรัฐติพงศ ์ ทะวิลำ

117 เบญจวรรณ์ โพธิท
์ อง

88

อังคณำ สุขใจ

118 พิมพิศำ พิมพำรัตน์

89

วชริ ะ แสวงชอบ

119 อุบล ก๋ำวี

90

จริน แซเ่ ล ้ำ

120 บุญชู แสงอ่อน

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 2. บัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล ์ มู ลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

121 ประกำย คุ ้มม่วง

151 สุมำลี เหลำมะดัน

122 ศรีประไพ เทียบเปรียบ

152 บุญเริม
่ บุญเรือง

123 ชุตภ
ิ ำส อัศวรุง่ สกุล

153 ถนอม สำยเสมำ

ิ ธุ์ ปิ่ นเพชร
124 นภสน

154 พัชรินทร์ บุญวรรณ

ี ท
125 พิมพ์นภ
ิ ำ สส
ุ ัศน์

155 ดอกศุกร์ ลีลำวำณิชย์

126 วัชรำ ศริ ท
ิ รัพย์

156 พึงพิศ ลักขณำลิขต
ิ กุล

127 ปำรวี เสมรอด

157 นวลวรรณ รักคง

128 สุภำภรณ์ วจีเกษม

158 จักรำวุธ เฟื่ องฟุ้ ง

129 พรชัย อภิพัฒน์ธนำกรณ์

159 จรินทร์กำญจน์ พันธ์นล
ิ

130 พรนภำ ฮำตวิเศษ

160 พิมล ชนชนะชัย

131 สุดำวรรณ ชำทิพฮด

161 นงลักษณ์ หนูโท

132 นรินทร์ เหล่ำนรินทวุฒ ิ

162 รัสติญำ มะอินทร์

133 ภักดี ศรีหำวงค์

163 วิลัยพร ขำวพิมำย

ื้
134 อัษฎำยุธ สงวนเชอ

164 กรวุฒ ิ วรนิมมำนนท์

135 นฤมล สูชัยยะ

ิ พงศ ์ ปั นวำรี
165 วิชต

136 สุเทพ เยีย
่ มชัยภูม ิ

166 ศรีวรรณ จำปำน ้อย

137 ชญำภำ ศรีประชุม

167 จันทนำ อนันตโภค

138 กิตตินันท์ ปรือปรัก

168 รมฤดี มำติวงศ ์

139 วันชัย ปล ้องเงิน

169 กิตย
ิ ำ ธเนศชัยคุปต์

140 สุรศักดิ์ สุขอะหลำ่

170 จรัญริทธิ์ ลำภำศรีรัตน์

141 นพรัตน์ หำดทะเล

171 สุนย
ี ์ เจนศริ วิ ำนิช

142 สำยน้ ำผึง้ ประสำนสงค์
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143 เครือเพ็ญ นำทคัคนำนต์นนท์

173 ศริ ริ ัตน์ คุณะสำรพันธ์

144 ธีรวัฒน์ สุขทวี

174 เปมิกำ พ่อเพ็ชร

145 จิตรำภรณ์ เลีย
่ มมำตร์

่
175 ณัฐนันท์ ชำชุม

146 ภัทรำพร เกิดเจริญ

176 วชริ วัฒนวงศว์ รกุล

147 ฉวีวรรณ ทิมำ

177 สุกำนต์ จิยำงกูร

148 วรุต นพคุณ

178 นะมะพงษ์ ภูประเสริฐ

149 พรเทพ มีพำรำ

179 ธีระญำ ภูนะพงศ ์

150 ฮำริส จะปะกียำ

180 ชวลิต วนำทรัพย์ดำรง

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 2. บัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล ์ มู ลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

์ ำ
181 นฤดล วงศต

211 ธีระพล บุตรบุรำณ

182 กรณต เหวียน

212 บุศรำ ชัยทัศน์

183 วรินทร์ทพ
ิ ย์ น ้อยอรุณ

213 ชัยวัฒน์ ธรรมรัตนปรำนี

184 สุรกุล หอมสมบัต ิ

214 สมพงษ์ วงษ์ มณี

185 เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

215 โปร่ง เนื่องนุ ้ย

186 ทิพย์พำพร ศรีโคตร

ิ ธิพันธ์
216 สรไกร ตันสท

187 ยุทธพงษ์ ชัยพัฒน์

217 จุฑำมำศ หงสธ์ นนันท์

188 กมล พัฒนภักดี

ิ กลำง
218 กรรณิกำ ขอสน

189 กันต์กวี อินทธิรำ

219 ปพิชญำ ริว้ ทอง

ี พ
190 สุจน
ิ ต์ สห
์ ริ โิ ยดม

220 นุชนำฎ โอแจ่ม

191 สุมน รำงชัยกุล

221 มงคล กล่อมเกลีย
้ ง

192 อรณัฐ น ้อยพำนิช

222 วุฒส
ิ ำร แก ้วเวหำ

193 ลัดดำ ศรีโนนยำง

223 ศริ เิ พชร สำตรี

194 ปรีชำ อุตริ

224 กวินธิดำ มุณแ
ี ก ้ว

195 มณทิรำ ศรีผอ
่ ง

225 กิตติชัย ศรีสวน

196 บุญหนำ วงค์ละคร

226 อมรฤทธิ์ สำยสุวรรณ

197 สำยทอง นำคงำม

227 จุฑำมำศ

198 นงลักษณ์ คำเพ็ชร

228 มัลลิกำ

199 ณัฐวสำ สวนยำ

ิ นต์ เลขวรนันท์
229 ทัศสม

ี บ ตัดประโคน
200 เชย

230 พรชัย บุญอ่วม

201 มิรันตี เรืองประโคน

์
231 กรุณำ ธนิตกุลสำสน

ี่ วชำญ
202 สมนึก เชย

232 วิศรุต ปิ่ นสุข

203 เสำวนีย ์ คำพุด

233 เร่ บวบมี

204 เลิศศักดิ์ วุฒเิ จนประเสริฐ

234 ปวริศ ทรัพยสำร

205 นิกร อิกะศริ ิ

ิ ป์
235 พรศล

206 จิรำพร กลำงประพันธ์

236 มนัส ไชยลำภ

207 จันทร์พร มะระพฤกษ์วรรณ

237 สุทธินล
ี ์ ทับโภชำ

208 มนุชนันท์ สวำทยำนนท์

238 ฐิตวิ รำดำ วิชชำ

209 ภำวดี นุ ้ยเพ็ง

239 สริ ริ ักษ์ เกษทองมำ

210 คณิตตรำ อุทำมนตรี

240 แสนพล กลิน
่ บัวแก ้ว

ศริ ริ ัตนรุง่ โรจน์
บัวจันทร์

บุญแดง

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 2. บัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล ์ มู ลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

241 คริษฐ์ฐำพร พิมพ์ด ี

271 วิศรุตำ เฟอร์รำรำ

242 เอกรินทร์ จันทร์บุ

ื่ กุล
272 วิไลลักษณ์ ใจซอ

ั ติพรรค
243 ชวลิต สน

273 นงครำญ เรืองประพันธ์

244 ฉั ตรเกียรติ บัวทิพย์

274 เจือ พ่วงพร ้อม

ี ะนำท
245 ญำณกิตต์ สห

275 นิชำนันท์ ลีเลิศยำนนท์

ิ
246 อัญชลีย ์ ริมดุสต

276 สำยันต์ สำยอุดม

์ นันต์
247 กุลวัฒน์ ตันติพงศอ

277 ดำรงค์ โกระวิโยธิน

248 ศรัทธำ ประสรี ะเตสงั

278 ขนิษฐำ จรุงสุจริตกุล

249 วัฒนชัย ทองผำ

279 รวมจิต อำรยะสกุล

250 นุชนำถ ศรีบญ
ุ เรือง

280 อภิรดำ เย็นกำย

251 ธันยนันท์ วันอำรีย ์

281 สมเกียรติ วิพศ
ิ มำกูล

252 กิตติพงษ์ คุ ้มวงษ์

282 นิคม แสนส ี

253 วิภำวรรณ ปั่ นเอีย
่ ม

ั ติชัย สุขเมือง
283 สน

254 ชนินทร์ อรัญวัฒน์

284 นพรัตน์ คำอินทร์

255 กิตติพงศ ์ บุญรัตน์

285 รัฐศำสตร์ ลิม
้ เจริญ

256 ปภัสรินทร์ จิรณรงค์วัชร์

286 กรณ์ดล
ิ ะ ดอเล๊ำะเซ็ง

257 ทัศนียว์ รรณ นิม
่ ศริ ิ

287 ศริ พ
ิ ร ไร่สงวน

258 เยำวภำ อรินธำรำ

288 นงเยำว์ คำเขือ
่ น

259 ปิ่ นหทัย ศรชัย

289 พัชรี ริยะจันทร์

260 สุรชัย งำมจันทร์ผลิ

290 สำยฝน คงมณี

261 ชลภัทร สุขเกษม

ื ทองคำ
291 ดำรุณี เสอ

262 กนกวรรณ สร ้อยเกรียว

292 บรรพต

ม่วงน ้อยเจริญ

ิ ธิ์
263 นริสำ ดิลกวุฒส
ิ ท

293 วัฒนชัย

สุพรรณพงศ ์

264 วิไล ลออสุขไพบูลย์

294 พำณี

วำหำญจิตต์

265 มำนพ วังประเสริฐ

295 สุวท
ิ ย์

เสงีย
่ มกุล

266 ทศพร ฟั กทอง

296 พิศมัย

เกริกชัย

267 พงศธ์ ร ศัตรวำหำ

297 พีรญำ

สนิทฉั ตรดำรง

268 ลัลน์ลลิต ภัคกมลวัฒน์

298 ชำลี

ื้ หัวคำ
269 รุง่ ฤทัย เชอ

299 รุง่ ฤดี

ประกอบสุข

270 สุดำนี พิทยำวุธวินจ
ิ

300 ฐำปนี

ลออวรำกุล

นิลประพันธ์

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 2. บัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล ์ มู ลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

301 พิชำวีร ์

วรพัทธ์โภคิน

ี ะกุลัง
331 ปิ ยะฉั ตร สห

302 วิโรจน์

สมหำรวงค์

332 ศริ ฉ
ิ ั ตร ศุภำงค์ศำนต์

303 พรพิมล

เหล่ำวำนิชย์

304 อภิรดี

ทองนพ

305 ญำณิกำญจน์

ปั ้นผึง้

333 สำรวล ศรีประไพ
334 ศริ วิ รรณ ศริ ส
ิ วัสดิ์
ิ
335 ธำตรี ประเสริฐสน

306 อัดชำ

จอมไธสง

336 ปฐมพงศ ์ รัตนพันธ์

307 ตรีภพ

ไชยชนะใหญ่

337 ธันยำ ตันศฤงฆำร

308 แพรชมพู

่ ัง
แซต

338 ณรัช ตู ้ชัยอมร

309 กำญจนำ

พัฒนำวงศ ์

339 พิศมัย รุง่ โรจน์

310 สำยฝน
ี่ น
311 เสย

บุญศรี
หงษำ

340 จริญญำ อิม
่ เจริญ
341 ปั ทมำ องค์ศล
ุ ี

312 JIAMING LIANG

342 ณรงค์ จำปำรัตน์

313 อมรรัตน์

343 นภำพร ชำญชัยเลิศ

กำญจนพิบล
ู ย์

314 ณรงค์ฤทธิ์
315 สว่ำง
316 สนธิ

พรเวโรจน์
ตุลำพันธ์

317 ชญำดำ
318 ธัญญำ

ภูจอมขำ

แสงรัฐวัฒนะ
จันเหมือน

ิ ธิ์
344 พิสณฑ์ กุลชนตรัยสท
345 บุญรุง่ กรุดเงิน
346 ชปำพันธ์ เงินมูล
347 หนึง่ ฤทัย ทองศรีแก ้ว
ิ ไตรธิป
348 สรวัลยรัช ชนำสน

319 กัญญำภัทร อินทริยำ

349 ณัฐภณ กฤชศุภำพิชญ์

320 วิรัตน์ สำคเรศ

350 วลี ก ้ำนทอง

321 ปิ ยพร ศรีพรสวรรค์

351 กัญญำ ชอยเออร์

322 นิธวิ ดี เหลีย
่ มวัฒนกุล

352 ธนวัฒน์ เพ็งแจ่ม

323 อำวิน มงคล

353 จตุรงค์ ชำวห ้วยหมำก

324 วิทยำ ปั ดสำคำ

354 บุญชัย เหรัญญกิจ

325 ศุภณัฏฐ์ จินดำนนท์

355 ศวิ นนท์ ทองย ้อม

326 ศันสนีย ์ ลำภำโรจน์กจิ

356 เวโรจน์ ธรรมประทีป

327 อำทิตย์ ธรรมนิยม

357 ศวรินทิรำ ปั ญญำคำ

328 เอกรัฐ เอือ
้ สุนทรพำนิช

358 อรรถวุฒ ิ ทองลออสริ ก
ิ ล
ุ

329 ดรุณี คงแสนคำ

359 สกล เรืองสุข

330 ศุภฤกษ์ ทวีผล

360 ธำนี เจริญรัมย์

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 2. บัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล ์ มู ลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

361 กอบชัย บุญยงค์

391 ขุนทอง ประจัญนวน

362 ธงไชย์ เพ่งกิจ

ิ ี
392 กมลทิพย์ สหัสรังสน

363 กิตติกร พรมวัง

393 ภิญญดำ เจริญสุข

364 SOUNTHALA DOUANGBOUPHA

ิ ำนนท์
394 ณชนก ศล

365 วิไลพร แก ้วสำโรง

395 พุทธิพงษ์ อำพันสุวรรณ

366 สมควร จันทร์พรม

ิ กุล
396 กมลรัตน์ วัฒนศล

367 วุฒช
ิ ัย รุง่ ระจิตร์

397 สุภำพ จันทะมำ

368 ทรงกรต บุรงี ำม

398 สมเกียรติ น ้อยปำ

ิ ำ
369 อรรถพันธ์ แสนศล

399 ชุตก
ิ ำญจน์ กำลเมฆ

370 กัญตภัส เฉยรอด

400 กำพล อิม
่ ผ่อง

371 ศวิ พร รังแก ้ว

401 ปุณญดำ เลิศโกมลสุข

372 ณฐกร จอมชัย

402 ธัญญนัฎฐ์ พรหมทอง

373 ธนกำญจน์ แสงนำครินทร์

ิ ธิเดช
403 เบญจสริ ิ สท

374 กฤษณำ แจ่มจันทร์

404 อัญชลี พรหมงำม

375 นรำรัตน์ หงษ์สกุล

405 ศริ ริ ัตน์ ศรีกน
ั ยำ

376 เยำวเรณำ คูดำ

406 กิง่ แก ้ว พรมพิลำ

377 กันตินันท์ ทองจันทร์

ิ ธิ์
407 ขจรเดช พรหมสท

378 บุญสม หอมพูลทรัพย์

ั พันธ์ พันธุแ
408 สม
์ น่น

ั ติภำพ เวหำด
379 สน

409 พรรณพัฐฑ์ บุตรเสรีชัย

380 วสวัตติ์ ภูษณสุวรรณศรี

410 นวรัตน์ เรืองรุง่

381 วำสนำ คำทำ

้
411 มลฤดี ผำชำงเผื
อก

382 หทัยรัตน์ ฉั ตรวชริ ะพฤกษ์

ิ ธิ์ สำยแก ้ว
412 ศักดิส
์ ท

383 สุพจน์ ภิรอด

413 นัทธ์วรัน พิเชฐยุทธ์

384 วิทวัช ล ้ำนภูเขียว

์ รี
414 สุกญ
ั ญำ วงศศ

385 อำไพ แกมรัมย์

415 สุรัตน์ ดิลกพัฒนมงคล

386 ศวิ กร ปำริวงษ์

416 AYE MYINT

ี ร
387 ปั ทมำ ศรีวเิ ชย

417 ธนำกรณ์ คณำสำร

388 จินตนำ กำลัญญู

418 ปภำวี เกตุวรสุนทร

389 มุกดำ ภำระวงษ์

419 สุรย
ิ ำ สุทธิวนิช

ี ล ้ำ
390 วรรณิษำ สห

420 ชฎำนุช คงประกอบ

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 2. บัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล ์ มู ลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

421 ดวงอมร เอมจัด

451 เดโช อึง้ วำนิช

422 นฤพล เพ็ชร์ศักดำ

452 ประวำรุณี พึง่ สว่ำง

423 สำรำญ ภูท
่ อง

453 สมศักดิ์ ยงยุทธ

ั ลักษมณ์ ธัญญำวุฒเิ ลิศ
424 สจ

454 ไชยำ ประกอบมั่นสกุล

425 สมศรี ปั่ นป่ วน

ิ น
455 สน
ี ำฏ แสงคำ

426 นิอบ
ั ดุลเล๊ำะห์ เจะเตะ

456 ณัฐพงศ ์ ขจรเดชำโกมล

ี ตง
427 ปฏิพัทธ์ สแ

457 พัสรำ อินทริง

428 ธีระยุทธ มะโร

ั ต์ แซอ
่ อ
458 วสน
๊ ง

429 อำรยำ สุวรรณคร

้
459 นันท์นภัส ชำงแก
้ว

430 ณัฐวุฒ ิ ชว่ ยประคอง

460 อรัญญำ แก ้วพวง

431 ศวิ รรจน์ ศธิ นำวรรจน์

461 เปรมฤทัย สมนึก

432 เอรีญำ ศรีสว่ำง

462 สุภำพรรณ เมนกูล

433 อะนัส แอเหย็บ

463 พิชัย เขมะประภำ

434 กำนต์ สเลลำนนท์

464 วสุธำรำ มำทำ

435 วิฐกำนต์ ลิม
้ ทองคำ

465 พัชรินทร์ ภูมข
ิ น
ั ธ์

436 พิมพ์กล
ั ยำ นวลจันทร์

466 อัชชำ กระแสเทพ

์ ำก
437 พรพรรษำ วงศม

467 สุปรำณี กิมภำ

438 วัชระพงษ์ อ่อนศรี

468 อดุลวิทย์ จริยปั ญญำนนท์

439 นพอนันต์ ปั ้นประดิษฐ์

469 ลือเดช แตงเขียว

440 นิรต
ุ ต์ คำพรำนลำน

470 จักรำวุธ รัตนพันธ์

441 ธำรทิพย์ บุญสุข

471 อนินทยำ คำกันยำ

442 ภำคิน ชัยยำ

472 ปรำรถนำ โพธิวงศ ์

ั ้ เจริญศรี
443 อรรถกร ชน

473 กชกร พันธุมวัชระโรจน์

444 กวินทรำ แซเ่ ล่ำ

ั ญำ จันเสนำ
474 สญ

445 อมรชัย สำยชมภู

475 วีรยุทธ มีนะโยธิน

446 กุลยำ เกตุตระกูล

476 ชญำณี หวังผล

447 โชคดี ตรีบวรกุล

477 กำญจนำ ชมเชงิ แพทย์

448 ประภำกร ร่วมจิตร

478 ชุตม
ิ ำ งูพม
ิ ำย

ั ทำลุนัย
449 วรัชณีย ์ สน

479 ศักดำ พงษ์พำนิช

450 วำรีนธิ ิ์ ชลบุษปกุล

480 ปวีณำ ปั ททุม

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
รางวัลที่ 2. บัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล ์ มู ลค่า 2,000 บาท จานวน 500 รางวัล
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ั ฤทธิ์
481 ฐิตวิ ัชร์ เปี่ ยมสม

491 ลดำวัลย์ เสลำหอม

ิ
482 รสรินทร์ ผลสน

492 ประทีป สุทธิ

483 ธนวัฒน์ เปี ยปะโมง

493 แสงเดือน ตัง้ ทวี

484 ธวัชชัย สริ วิ ริ ย
ิ ำนนท์กล
ุ

494 ชัยรัตน์ อรรคอุดม

่ ม
485 วิไล แซล
ิ้

495 วิทยำ กำบบัวน ้อย

486 ขวัญชัย สะท ้ำนธรณินทร์

496 อภิชัย สงประสพ

487 พีรพล สงิ ห์อด
ุ ร

497 ฐำปณีย ์ พิรย
ิ พิสฐิ

488 ศริ พ
ิ ร แซเ่ ติน
๋

498 ธรำดล เอือ
้ งอุดม

489 วิทยำ เนียมถนอม

ิ ประจักษ์ผล
499 สุชำติ สน

490 วัชพงษ์ สุขจิต

500 รุง่ ทิวำ ปริวรำพันธ์

