่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

1

ิ ป์
นงนุช เชำวน์ศล

31

นุชจรินทร์ สำรำบรรณ์

2

ื่
สรำวุฒ ิ จิตชน

32

ปิ ยนุช ขันธวิทย์

3

ธนัทโชติ ไชยสำ

33

ทฤฒมน ฤกษ์บญ
ุ ชัย

4

มยุร ี ปนยะ

34

พงษ์พรรณ พุม
่ พวง

5

สมพร ทองแย ้ม

35

ณรงค์ศักดิ์ ธนำคุณ

6

ศริ ริ ำไพ เพชรเกิด

36

อธิศักดิ์ ม่วงเรือน

7

ิ ธิ์
ชนินทร โอสถสท

37

จุรรี ัตน์ จุอบ
ุ ล

8

สุพรรณี ฉำยสถิตย์

38

DENIS PEROV

9

เจรนัยน์ ทรำยเขียว

39

อังคณำ แกละพลอย

10

เอือ
้ งฟ้ ำ โสดำ

40

จันทร์เพ็ญ ถำนัดดี

11

สมชำย โฉมบุตร

41

พิเชษฐ ปวงสุข

12

ศริ วิ รรณ ทองประสำน

42

สุพรรณิกำร์ สุณทอง

13

ิ ำ ตรีโรจน์ชัชวำล
ชนันณ์ชฎ

43

VATSANA BOUTVISET

14

มำรศรี ขุนภักดี

44

ไชยรัตน์ พวงสมบัต ิ

15

ณัฐพงศ ์ พงษ์สมบูรณ์

45

พัชรีพร แตะกระโทก

16

วิบล
ู ย์ ชำ่ งเรือ

46

วัตร์ธนำ รัตนทำรส

17

จันทิมำ ธีรรุจข
ิ จรเดช

47

จิรเดช เลิศประเสริฐกุล

18

ธนัญชัย จิตต์อำรี

48

สุมำลี ฉวยสำย

19

วีระชำติ ศรีสน
ุ ทรไท

49

โสภณวิชญ์ โสชะรัมย์

20

อโณทัย ทิฆัมพรพิทยำ

50

ิ ชัย เพ็งดี
ชด

21

จันทร์เพ็ญ บุตรใส

51

เอสรำ คำฟู

22

ระเบียบ ยุเด็น

52

NINA IAKUBA

23

ทองดี วำวีระชะนี

53

วิโรจน์ สระทองเขิน

24

ิ ป์
เขมชำติ วิบล
ู ย์ศล

54

บุญเยีย
่ ม ทิมน
ิ กุล

25

พัชรี ชอบสอำด

55

ประทุมวรรณ เพ็ชมำตร์

26

อัจฉรำ เนตรน ้อย

56

ชวรัตน์ สุดจิตตำนนท์

27

ธรณินทร์ ทองใส

57

LWIN NAING

28

ปรำนอม จันทร์ธรรม

58

กิตติศักดิ์ จันทร์กลำง

29

กำญจนำภรณ์ เวียงวีระ

59

เครือมำศ ชว่ ยเมือง

30

ื่ จิต
ชไมพร ชน

60

โสภำ สำ่ งตุละ

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

61

วชริ ศักดิ์ สุขสมกิจ

91

อรวรรณ หอยจันทร์

62

กัมปนำท สุกศรี

92

สุรชำติ ยังนึก

63

ั โย
มนตรี สม

93

ธนำเดช มณีโชติ

64

เรวัต รอดเสถียร

94

นันทพร ปำนพวงแก ้ว

65

อำนนท์ ประดับลำย

95

ปรำรถนำ ตะเพียนทอง

66

ฐิตพ
ิ งษ์ กุซวั

96

สุกญ
ั ญำ ร ้อยพิลำ

67

ทองมี สุรย
ิ น
ั ต์

97

เริงศักดิ์ จรูญเอก

68

ชวลิต ธีรสมบูรณ์กล
ุ

98

อรุณี บุณยโยธิน

69

วรรณวิสำ จิตต์ชำนำญ

99

สมปอง แสนตุ ้ย

70

ทับทิม เชยจิตร

100 สริ วิ ัฑฒก์ วัฒนกูล

71

ชนินทร์ มหำรักษ์

101 เกษม จิวะงำมไพศำล

72

BOUNKEUTH NOLAST

102 ดำรินันท์ นันทวงค์

73

่ ัง้
ศลิษำ แซต

ั ต์ทัศน์ มำกทรัพย์
103 สน

74

บุญชัย แก ้วอุดร

104 สุเมธ งำมเจริญ

75

วณำ สำยทองมำตย์

ิ
105 ธำรทอง ยอดทองสน

76

ณรงค์ แสงเจริญ

106 วิทวัส จันทร์นุรักษ์

77

ธัญธิตำ ธัชกรณ์ธนำภำ

107 อัจฉรำวรรณ ม่วงศริ ิ

78

เอกพล เกิดพร ้อมบุญ

108 ฐิภำรัตน์ แย ้มเพียร

79

กำญจณำ ชำติภธ
ู ร

109 นวลจันทร์ ปริญญำสงวน

80

เจนนภำ แสงสมุทรประกร

110 กิตติวงศ ์ สมัครผล

81

อำธร

82

ภิญญดำ

83

ประจวบ พ่วงศรี

113 เสกสรร อำ่ จุ ้ย

84

ิ สริ ก
สุทธิศักดิ์ อุดมสน
ิ ล
ุ

ี รชัย
114 เสถียร เทศวิเชย

85

วิรัช เพิม
่ ผลิตผล

115 ธเนศ เจริญเวศยำงกูร

86

กวิตำ ตระกูลกิจชัย

116 นิตก
ิ ร ตันเตชะสำ

87

สุกญ
ั ญำ เลิศสริ ล
ิ ดำกุล

117 ฐิฏก
ิ รณ์ จำนงค์วท
ิ ย์

88

ิ ำ ชลวิทย์
สต

118 จุฑำรัตน์ พึง่ เนตร

89

วิโรจน์ กฤษณเกรียงไกร

119 ปั ตธมำพร ปั่ นกำจร

90

บุญมี ศรีธรรม

120 นปฎล หังสพฤกษ์

ิ ธิสำร
สท
ศรีสน
ุ ทร

111 ชูศักดิ์ หิมะทองคำ
112 ณัฐชญำณีย ์ สำวพำนิชย์

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ิ ทรำนุกล
121 ธัญลักษณ์ สริ ศ
ิ ศน
ู

151 นภำพร อินทร์นอก

122 สมศักดิ์ งำมนิธพ
ิ ร

152 ชวี รัตน์ มีฤกษ์ ใหญ่

123 วัชพงษ์ อูปปรี

153 ศรำยุทธ ปั ญญำรักษำ

124 ธัชพงษ์ ทวิชศรี

154 ฤกษ์ ชัย พุกรักษำ

125 เสริมศริ ิ ทองเหลือ

155 นงนำฏ ลิขต
ิ ชลธำร

126 คีรติ ชมกลิน
่

156 อรรถกร พัฒนจุรพ
ี ันธ์

ิ ชัย อรรถโกมล
127 พิชต

157 ณัฐชำพร เขมำธร

128 โชติรส เศรษฐ์โสภณกุล

158 สมยศ สุทธิพงศเ์ กียรติ

129 วิทวัส บำงพระไทยำ

159 พรพล วรวิทย์วรรณ

130 ณัฐวดี คงกลัด

ี
160 สุจริ ำ ปริกม
ั ศล

131 ศริ ฤ
ิ กษ์ นพรัตน์

161 สุรรี ัตน์ พำเฮำ้

132 ปณิตำ ว่องศริ พ
ิ ร

162 อุทศ
ิ เกริกขจำย

133 เปรมมิกำ ขันธวิทย์

163 กลอย พิมพ์จำปำ

134 ปฐมพงษ์ พุฒต
ิ ำนนท์

164 วันทำ ดำกำวงค์

135 ณรงค์วช
ิ สุดกังวำล

165 ภำณุพงศ ์ ศริ ด
ิ ล

ิ ปชัย
136 เดีย ศล

166 กรกช พะวงกิจ

137 กฤติกำ อุดมทวี

167 เกวลิน คุ ้มรักษ์

ื้
138 พัดชำ ต ้องเชอ

168 อลิษำ พงษ์อศ
ิ รำพันธ์

139 สำเนียง ปรีชำ

ื สำ่ น
169 วีระยำ เสอ

ิ ฐ์ ด ้วงสงค์
140 วสษ

170 นพอนันต์ พรหมชำติ

141 MASANORI HORIT

171 พิชำพัชร์ ชัยโฆษิตภิรมย์

ั ติพงษ์
142 ธัญญลักษณ์ สริ ส
ิ น

172 ปวีกรณ์ ลีลำ

143 เกษม หมอกขุนทศ

173 ชัชฎำ สุขเกษม

144 พิมลพรรณ เตชะธำดำกุล

174 กัญญำรัตน์ อำภำภัสร์

่ งึ
145 วนรัตน์ แซจ

175 พัชรำปภำ บุญพยุง

ิ ี บรรเทิง
146 วิลำสน

176 ณัฐชยำ โมทจิตร์

147 อนุรักษ์ บรรจง

177 ศริ ริ ัตนำ แดนงูเหลือม

148 กิตติมำ สุรวิ งศ ์

178 กำนจนำ พลำรชุน

่ ม
149 ชวิศกร แซล
ิ้

179 จีรนุช ระวีศรี

150 บัณฑิต วิสำสะ

180 อมรำ สุขสำลี

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

181 ทิพย์พวรรณ์ โกมลบูรณ์

211 สมพิศ ไชยฤทธิ์

182 ชนิดำ คุตตะเทพ

212 สุบรรณ หนองหำร

183 สมใจ พรรณรัตน์

213 นันทวรรณ เจริญวัฒน์

184 วนิดำ สกุณี

214 รัชนก นุชนวล

185 ธีรพงศ ์ เพชรสุรย
ิ ำ

215 ศุภชัย อินสุวรรโณ

186 ละอองดำว อินทร์ปอง

ิ น
216 สน
ี ำถ ลือลั่น

187 วรรณวิมล สงั ข์ทอง

217 บุบผำ ดวงเกิด

188 เพ็ญนภำ ไชยรำช

218 ทัดดำว เสริฐกระโทก

ื่ ชนำวุฒพ
189 จิรำวัฒน์ ชน
ิ งศ ์

219 ณิชำภัทร ตุน
่ ใจ

190 ภำคภูม ิ โฉมฉำย

220 ภำสวุฒ ิ บุญโถ

191 กันตนำ ทิพย์โสภณ

221 ชัยยุทธ ปู่ เพีย
้ น

192 ตวงธณพร ธณัตไิ ตร

222 ทัศนียว์ รรณ มณีทำ่ โพธิ์

193 ธัชชลัยย์ ตรีศรีสภ
ุ ำ

223 มณฑิกำ สุวรรณภักดี

194 วุฒช
ิ ัย อุน
่ เสนีย ์

224 ปรำณีต สำสมบูรณ์

195 ศรีวรลักษณ์ ศรีงำมเมือง

225 สบำ ภูป
่ ระดับเพ็ชร

196 ลัดดำวัลย์ ใกล ้กลำง

226 ชัยภูม ิ ชนะตัง้ เจริญ

197 ภำวิณี ธีรรัตนำภรณ์

์ นะภัย
227 ประภัศร วงศช

198 ทัศนธี ม่วงสำร

228 สมพร พรมโสด

ิ คลังวิจต
199 พิชต
ิ ร

229 กิตติชัย หนูชัยแก ้ว

200 วิเศษศักดิ์ บุญแจ่ม

ิ ธุนำวำ
230 ชำญณรงค์ สน

201 สงั วำลย์ อินทร์ขำล

231 อุดร คำคง

202 ธนธร สรณำคมน์

232 ไพศำล แก ้วกิง่ จันทร์

203 ชนำธินำถ สมำนทรัพย์

233 กองทอง ทองเนตร

204 นกหริง่ ชำติพด
ุ ซำ

234 พิจต
ิ ร สงั วร

205 สมฤทัย ขนำนใต ้

235 ธีระ มวลชัยภูม ิ

206 วันเพ็ญ หอมวงค์

236 สงกรำนต์ โหระเวท

207 ณฐมน นันต๊ะรัตน์

ิ มงคล
237 เบญจมำศ วิชต

208 ณัฎฐนันจ์ สงิ บุตรดี

238 เบญญำภำ สำธรรม

209 วินต
ิ ำ เจนสมบรูณ์

239 สำวิตรี กำญจนกัณห์

210 สุทธิพงศ ์ ดำทอง

240 แสงเนตร สมบุญ

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

241 อภิดำ จันทร์ทอง

271 ศรีสด
ุ ำ บุญลดำ

242 วัชรำภรณ์ งำมจรัส

272 ปิ ยะ อมตเสถียร

243 มำนพ นอบน ้อม

273 เกสรำ แก ้วล ้วน

244 สุภำดำ สำระชำติ

274 ฐิตก
ิ ำญจน์ ทองคำเอีย
่ ม

245 ชัชฎำกรณ์ เสถียรดี

275 วันทนีย ์ นนทำมิตร

246 สุวม
ิ ล กองคำ

ิ ญำ ชำนำญไพร
276 บุญชช

247 บุปผำ ฉำงกุดแดง

277 สุจต
ิ รำ ศุภหัตถี

248 สมภำร แสงภำ

278 จีรวัฒน์ โกยทำ

249 สุนทรี เปริญกุล

279 พรรณี ทองงำม

250 สริ ก
ิ ำรย์ อิม
่ พร ้อม

280 กอกฤตย์ สุขสมพร

251 สุภำพ พรหมเดช

281 ภีรดำ ดิษยำรุง่ คุณ

252 อุมำพร คงเอียด

282 อรวรรณ คหำปนะ

253 ลำภู พลเยีย
่ ม

283 หทัยภัทร สำระฤทธิ์

254 จตุพล บุญสรรค์

284 ฐิตำรีย ์ รัตนวำรี

255 นุชนำถ เคียงวงค์

285 ฉวีวรรณ ชำพิภัค

ิ ี คำมำ
256 กันต์สน

286 ติม
๋ สวำสดี

257 ปุณยวีร ์ กฤษศริ ท
ิ วีวงศ ์

ี มูลขุนทด
287 ชูชพ

ิ ไชย
258 กล สน

288 จันทร์จริ ำ เครือตัน

259 ELMIRA EVDOKIMOVA

289 ยุวดี อินธิรำช

260 สุรน
ิ ทร์ ทองดอนโพธิ์

290 นภัทร อินภูวำ

261 พรศักดิ์ พูลทอง

291 สมนึก เพชรกำฬ

262 ยงยุทธ แก ้วใจ

292 มิรน
ิ ดำ บุญมำกุล

263 นฤนำท เทพพิชัย

293 สุนทร ทรงรำษี

ื่
264 จตุพร ชมชน

294 จำรุพรรณ จริตน ้อม

265 ศุภัคชญำ กองจุมพล

295 สุนทร คงไสยะ

ื่ สำอำงค์
266 นพพร ชน

296 กิตติ เพ็งนิตย์

267 ศุภโชค ศันติวช
ิ ยะ

297 สุวท
ิ ย์ มั่นคง

268 อนัญญำ นำมพันธ์

298 วัชรี ศริ ธิ รรมเกตุ

269 ปิ ยะณัฐ คำสุวรรณ

299 เจนจิรำ พงษ์วเิ ศษ

ื ชำติ
270 ขนิษฐำ เหลือสบ

300 อิศรำ กำริโก

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ิ ธิดำรงค์
301 วรรณำ สท

331 ถำวร จันทร์จน
ิ ดำ

302 วิโรจน์ แสนหลวง

332 อภิชัย นำคสุข

์ ัวแดง
303 อนุรักษ์ วงศบ

่ ว่ ง
333 วุฒช
ิ ัย แซห

304 เกศรี เมตติยะกุล

334 พชรวรรณ คันธำ

305 รุง่ ทิวำ บัวเทศ

335 มั่งฮัว้ แลม

306 โมเเซะ

ื ตระกูล
336 นิดำวรรณ สบ

307 อภินันท์ สุขกิจ

337 ชัญญำณัฐฏ์ ว่องเขษมศักดิ์

308 สุนย
ี ์ เพ็ชรศริ ิ

่ ำ๋ ว
338 พชรดนัย แซจ

309 กรรณิกำร์ เป็ งรำช

339 ลลดำ สุปัญญำโชติสกุล

310 สุกญ
ั ญำ นำคสม

์ วุ ำนิช
340 พภัสสรณ์ วงศส

311 เกษม ศรีสอำด

341 รภัส ทองสวัสดิ์

312 อุทัย แฮดเมย

342 สุชำติ พึง่ คำ

313 สุพช
ิ ชำ ปั ญจำคะ

343 บริพัตธ์ ศรีโรจน์

314 ฉกรรณ์ เมืองโคตร

344 มำโนช มีสข
ุ

315 สุระชัย ทะแยแก ้ว

345 เมฐิณี ทิพย์เดช

316 ณัฐณิชำ ทำแกง

346 อนันตพล เรืองกฤษณ์

317 วิรญำ กิจสุขกำย

347 สุรพงษ์ วทนะกำญจน์

318 ยุภำ ภิรมย์กจิ

348 กฤติมำ ภูเดช

319 สุภัสสร วุฒธิ รรมรักษ์

ี ะวงษ์
349 พรรณประภำ สห

320 มำรุต เขียวรอดภัย

ิ ชำย พิรย
350 เชด
ิ ะวดี

321 สุพรรณี ปะมำคะเต

351 วนิดำ ศริ บ
ิ ล
ู ย์

322 ปรฉั ตร รักษำวงษ์

352 เพ็ญนภำ พูนพิชัย

323 วิไลภรณ์ อินนัน

353 ขวัญใจ ศรีชัยวัฒน์

324 ทองคำ เปี่ ยมสำคร

่ ม
354 ภัคจิรำ โซพ
ิ ำย

325 เพ็ญแข บำรุงศรี

355 ปณัตฐำ เตชะอำภรณ์กล
ุ

326 กิตศ
ิ ักดิ์ มะกอกทิพย์

356 รุจำภำ ตันตรำนนท์

327 ธนิก วีระไวทยะ

357 ตรีชฎำ โชติพน
ิ ทุ

328 พุฒน
ิ ันทน์ เย ้ข ้อ

358 มิลน
ิ ธร พิลก
ึ

329 ดวงจันทร์ ศรีมำบุตร

359 จตุพร บุญจันทร์ศรี

330 รุง่ ทิวำ ฉลวยศรี

360 พิมพ์ชญำ วิบล
ู สนิทพงศ ์

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

361 อัมรินทร์ ศรวณีย ์

391 สุนทร เพียรเฟื่ องฟู

362 ธนัชชำ ตันกิตติวรกุล

392 มนัสชำ สร ้อยสม

363 นันทพร ทัดแพ

393 นำรี ทำทอง

364 สมชัย เพิม
่ ทรัพย์

394 มำลี เทศแก ้ว

365 อนิต ้ำ โซนี่

ิ ศริ ิ
395 วิลัยรักษ์ เศก

366 ศริ ช
ิ ัย พันธ์ด ี

396 บุญร่วม ดวงแก ้ว

367 ปิ ยนุช บุญยะวันตัง

397 ปรำนอม มณฑำรัตน์

368 จันทร์จริ ำ เพชรนะ

398 รำตรี อำจดวงดี

369 ศุภวรรณ หมั่นดี

399 สมศักดิ์ อินธิเดช

370 ศริ พ
ิ รรณ์ จิโรจน์กล
ุ

400 ปรีชำ วังสุข ี

371 ทศพล เกิดคล ้ำย

401 ทองเจือ ยิม
้ พรำย

372 JONG WOO KANG

402 ทรงชัย นิวน
ิ รัมย์

373 เขมจิรำ สรี ี

403 ไพสฐิ หนองยำง

374 จิรำพร เจริญสุข

ี ร นำคง
404 วิเชย

375 คณำพร ดวงพันตรี

405 สำ บุญเลีย
้ ง

376 ชัยพฤกษ์ เล็บครุฑ

ี ร นันทำไชยวุฒ ิ
406 เชย

377 นพรัตน์ รุง่ เรืองวิรย
ิ ะ

407 ธีระพงษ์ คำกัลยำ

378 มยุร ี เกียรติสมำน

408 พจน์ ท ้ำวมำ

่ ทิพย์ หะรำรักษ์
379 ชอ

409 นิภำพร วรรณพัฒน์

380 ปรียำภรณ์ ละอองพำนิช

410 สมเกียรติ แก ้วโป๋ ย

381 พัฒน์นรี โพธิน
์ ้อย

ิ รำวัฒน์ ภูถก
411 ศท
ู ใจ

382 เยำวลักษณ์ จงจรูญกิจ

412 เพ็ญนภำ กะกำรดี

ิ ำ
383 ตะวัน พงษ์ศล

413 นฤมล เอีย
่ มสอำด

384 ชำญ บุญแจ ้ง

414 สุพรรษำ คำผำย

385 บุญเขต เตชะมำ

415 กษิรำ ศรีมงคล

ิ ธิ์ ตระกูลเกียรติกล
386 เอกสท
ุ

ิ ธิพร ไชยมุข
416 สท

387 พนิดำ จำนงค์ไทย

417 สำเรย จงสุดกลำง

์ ถิตย์
388 ดวงเดือน วงศส

418 รุ ้งฤทธิ์ ดวงคำจันทร์

389 อณวรรธ เรืองอร่ำม

ึ
419 อัญชลี มำนะศก

390 อุมำวดี เหลำทอง

ิ ธิ์
420 ชวลิต ทำสท

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

421 เสงีย
่ ม เอกตำแสง

451 สุรำงค์รัตน์ พ่วงชงิ งำม

422 ตุลภำ วำดเขียน

452 วิภำ เจตตคุ

423 สมปอง จันทร์ศริ โิ พธิ์

453 มำนะ เลขนอก

424 ลำไพร พลสุทธิ

454 วีรยำ เดิมหลิม
่

425 ภำณุพงศ ์ ศรีสลวย

455 สรศักดิ์ พะยุพัด

ิ
426 มณี พัชรพิสท
ุ ธิส
์ น

456 เดชำ บุญประดิษฐ์

ิ ธิ์ เรือนคำ
427 สุวรรณสท

457 กัญญำ แจ ้งแสง

428 สุนันทำ พรมเทพ

ั นำนนท์
458 วำทิตต์ สม

429 บุศรินทร์ อำวรณ์

459 วิชัย รัตนพิทักษ์

430 สริยำ เคนท ้ำว

460 ดวงกมล เจียมศรีมงคล

431 จตุพร รัตนวิจต
ิ ร

461 ศรัญยู พรมลำ

432 สกล ศศริ ัตนนิกล
ุ

462 พรธิรำ ขันคำ

433 ศริ ำลัย ปองดอง

463 พิศมัย สร ้อยกุดเรือ

434 ภัทรพล พจน์จริ ำนุกล
ู

464 ณัฐพล ศริ วิ งษ์

435 ณัฐนรี อกนิษฐำภิชำติ

465 ลำดวน รักษำชำติ

436 กันฐำภรณ์ รอดสถิตย์

ิ ำนุเครำะห์
466 ภีศพรรณ สน

437 อุทษ
ิ ำ เลขสุนทรำกร

467 ปรีดโี ดม พิพัฒนชูเกียรติ

438 พรทิพย์ ปิ ยะสุวรรณยิง่

468 MOE MOE

ิ ธิพงศ ์
439 เปรมฤดี รัชตะสท

469 อนัส ศรีหริ ัญ

440 กิตติพัฒน์ จีรังค์สรรพสุข

470 สุกญ
ั ญำ ไชยเครือ
่ ง

441 กรนิกำ สถิตสุข

471 เพ็ญนภำ คงกุล

442 ประทีป บุญกลำ่

472 นงนุช

443 ธัญญรัตน์ จรูญกูล

473 ZIN MAR MYINT

444 วลีรัตน์ แสงบุญเกิด

474 สมพงษ์ โสภำค

445 จันทนำ วัฒนกูล

475 ธำรงค์ฤทธิ์ วงษ์ เกษร

446 วรำลักษณ์ แสงดี

476 สนธยำ ฟุกฝน

ิ ร เลำหไทยมงคล
447 อำศพ

477 ณัฐพงษ์ ศรีเรือง

448 ธีรวัชร์ ป้ อมประสำนฒ์

478 สุธัญญำ สำยโสภำ

449 มิง่ กมล หงษ์หนึง่

479 จิรำพร วรรณรำช

450 มูฮำมัดซูกรี เจะมะ

480 ทัศนำ ปั นคำ

ปำนพิมพ์ใหญ่

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

481 ตรีรัตน์ ทีร่ ัก

511 อุษำ เกิดสมบุญ

482 ธีรภัทร์ สุขนิกร

512 ลิขต
ิ ฤทธิท
์ รงเมือง

483 สุจันยำ คำลือวงค์

ิ ธิ์ พุทธวำรินทร์
513 ตวงสท

484 ทนงศักดิ์ ปลืม
้ อำภรณ์

514 พนิดำ เหล่ำนภำกุล

485 ปำณิสรำ จักรำบำตร

515 ตติยำ เนียมสอน

486 อธิษฐ์ณัฐ ผลแก ้ว

516 ฉั นทนำ ฤทธิณ
์ รงค์

487 นุชศรำ ทำนคำ

517 เอมิกำ ยำมำกูช ิ

488 PORN LOM

518 บุญเพิม
่ สงิ ห์ขวำ

489 สุภัตรำ สุขสำยัณต์

519 กฤชเพชร ถิตย์แสน

490 พันธวัฒน์ ว่องพิทรู มำนะชัย

520 เยำวลักษณ์ สุขกำร

491 เกษม ปิ ยะโชติ

521 แดง ดวงแก ้ว

492 ศริ พ
ิ ร สมประสงค์

522 ปรำณี แก ้วชูเสน

493 แคททรียำ น ้อยมะลิวัลย์

523 อนงค์ พวงทอง

494 ไพรินทร์ อรสุขศรี

524 ณัฐพล มั่งนิมต
ิ ร

495 คงศักดิ์ ด ้วงพิบล
ู ย์

525 ไพศำล ศักดิศ
์ รีสกุลชัย

496 ประพิษ หมืน
่ ชำนำญ

526 อัมพวรรณ กษิรสุทธิ

497 สรญำ วัชรวำณิชย์วงศ ์

527 สมศักดิ์ ชำยเกตุ

498 อนุชำ วัฒนำภำ

528 พีรพงศ ์ เนตตกุล

499 อธิรำช ธิบดี

529 ชนัยชำติ สุวัณณะโชติ

ิ ป์
500 ดลฤดี ถนอมศล

ี ำยงค์
530 นภัทร สล

501 ชูชัย ม่วงศริ ิ

531 ณฐมน แก ้วกล ้ำ

502 ชุมพล มุง่ โนนบ่อ

532 พัฒนำ หมอกมุงเมือง

่ ม
503 พรรัตน์ สูส

533 ญำณิศชำ เกตุมน
ุ น
ิ ทร์

504 ณภำภัช คงชนปุณณโชค

534 ณัฐพล ศริ ศ
ิ ักดิ์

505 อนุพัฒน์ กำรเก่ง

535 กิรทัต เจิมจรุง

506 อมร ญำรักษ์

536 ศักดำ เจตสริ โิ รจน์

507 มรกต น ้อยศริ ิ

์ รชัย
537 พิษณุ วงศพ

508 ชนะชัย ทองงำม

538 กวิศรำ ฤทธิค
์ ำรพ

509 SOPHA SEA

539 เพิม
่ ศักดิ์ ไวทยกุล

510 รณฤทธิ์ แก ้วเผือก

540 ภัทรภร พูลทวี

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

541 วำสนำ ชูรัตน์

571 สุดใจ เครือนำค

542 ปริยณัฐ รุจช
ิ ัยวิสฐิ

572 ทรำภรณ์ กรีธำธร

543 พงษ์พันธุ์ จิตรำวิทย์

573 ปนัสชำ คำไท ้

544 สุภลัคน์ วงศไ์ พศำลลักษณ์

574 ภรรชรินทร์ โล่หค
์ ำ

545 ธัญพร วุฑฒยำกร

575 กัญญ์ศริ ิ สริ ป
ิ ั ญญำวรคุณ

546 ชไมพร แซเ่ ล ้ำ

576 เมทินี บุญจวง

่ ัง้
547 ภัทรกร แซต

577 สรำวุธ สุขสวัสดิ์

548 เฉลิมพล วิชชำชู

578 วันเฉลิม ไตรคุณำกร

549 รุง่ ทิพย์ เกิดสมบูรณ์

579 ปำริฉัตร สำยหลี

550 ชลธิชำ ตุน
่ คำ

580 สมยศ จันทร์เปล่ง

551 กมลำ หน่อทอง

ิ ำนต์ อนุรัตน์พำนิช
581 ภัสศก

552 ชญำดำ จันทร์ศรี

582 ธัญญำ ศรีโพธิ์

553 อรพรรณ พูนทอง

583 ภำสศดำ เต็งพิมำย

554 อุมำภรณ์ ผลศริ ิ

584 ณัฐวุฒ ิ มำกสุรย
ิ ว์ งศ ์

555 นภำภรณ์ สุรย
ิ เกษ

ิ ี นิลสุวรรณ
585 เกศน

556 ดลยำ เยำวหลี

586 นันทวรรณ ม่วงมี

557 เมธี ทองดี

587 เฉลิมพงษ์ โตพัฒนำ

558 สำทิต ศรีประเสริฐ

588 พงศกร บัวสมุย

559 ศลิตำ ไชยหล ้ำ

589 วิภำกร ศุขพิมำย

ิ ทร
560 ปิ ยำภรณ์ สน

590 ดวงพร ชำวลีแ
้ สน

561 เบญญำพร รัตนวิจต
ิ ร

ั ย์
591 กุลธิดำ ไชยสต

562 ธงชัย พลสูงเนิน

ั ใจ
592 อำรียำ ภำยสน

563 ศศธิ ร พันขำม

593 อุมำภร นำรินรักษ์

564 มนตรี ลำมนเทียน

594 สำวิตรี สว่ำง

565 อัฑฒ์ฐำกร ภำวีพรหมมำศ

595 รุง่ นภำ เรืองไพศำล

566 ฐำปนี พิบล
ู ย์

ั ติภำพ
596 วิรัช สน

ั ย์
567 ชยุตม์พงศ ์ โพธิสต

597 กนกวรรณ สำยสงเครำะห์

568 บุญชัย ศักดิแ
์ สงไกล

598 จิรำภรณ์ จันทร์งำม

ิ
569 อทิวำ ผลสน

599 ประพันธ์ เจริญรักษำ

570 ชำญวุฒ ิ แสงรัตนำภรณ์

600 พรชัย ดุรย
ิ พันธ์

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

601 รัตนภรณ์ อักษรกำญจน์

631 ดำรงค์ศักดิ์

602 สำยสมร สวัสดี

632 อัญชลี

603 จริญญำ มำตรสงิ ห์

633 สะใบทิพย์

604 ธรรมรัตน์ พงศเ์ พ็งธรรม

634 วิบล
ู ย์

605 วิบล
ู ย์ มำลิเสน

635 รณฤทธิ์

606 สำกิจ วัฒนวำรุณ

636 อัญชลี

ิ ำธร โสภณ
607 สญ

637 อัญญรัตน์

608 เบญญพร

638 ชไมพร

ลีลำอำรยสกุล

609 สรรพสริ ิ
610 ศริ พ
ิ ร

วัฒนสริ ส
ิ ข
ุ
ิ ธิฤทัย
สท

ทองใบ

ประกิตสุวรรณ
ต๊ะคำ

ทวีสกุลชัย
จุฬพันธ์ทอง
บัวศรีประไพ
เจริญนำม
ั ฤทธิ์
สกุลสม

639 ภำณญำ

พิจต
ิ รชุมพล

640 จันทร์ด ี

จงตรอง

611 ANDRE JAN ALLEN

641 อรวรรณ

ศริ ก
ิ ล
ุ

612 ทรำยแก ้ว

642 ชำญวิทย์

ตันสูงเนิน

สุมนศำสตร์

613 มณฑำ

เครือแปง

643 ดวงฤดี

ชว่ งกรุด

614 นวรัตน์

หมูเ่ มืองสอง

644 ไชยวุฒ ิ์

พึง่ ทอง

615 อรพินท์

ต่อระยับ

์ ท
616 พงศพ
ิ ักษ์
617 อุบลรัตน์
618 อมร

ื้ จิว๋
เชอ
ิ ป์
เจริญศล

ภัทรสกุลำนันท์

619 จินตนำ

ปกป้ อง

645 วิรัณภัทร์

สถิตย์จริ ฐำกูร

646 สุชำดำ

เฌอหมือ
่

647 รัตติยำกร

เนตรสูงเนิน

648 จิรำพร

ชูฝำอบ

649 พรพิมล

่ ัน
แซต

620 สุพช
ิ ญำ

มูลดำเพ็ชร

650 ธนกร

โฉมที

621 พัชรินทร์

แสงไทย

ั ติ
651 วสน

เรืองสุวรรณ์

622 ณธันย์ธร

วงษ์บัณฑิตเจริญ

652 วนำลี

่ ว่ำง
แซห

623 มำนะ
624 ไพบูลย์

เอี๊ ยวคนอง
เหลืองสุนทรชัย

653 ไพฑูรย์

วอตำมพิรัตน์

654 สุพัตรำ

ลำกทัศน์

625 กำหลง อูท
่ อง

655 สมคิด

626 สรำรัตน์

656 เจริญรัตน์

เลิศรัตนำพร

ทองเนตร
เจริญจำรุพัชร์

627 วนิดำ

วรเมธำมำศ

657 ฐำปกรณ์ ยีร่ งค์

628 นงนุช

เลีย
่ วปรีชำ

658 กนกวรรณ แก ้วแพงมำก

629 อนุสรณ์

จันทรประทีป

630 ณัฐญำ

รณกรกิจอนันต์

659 SANDER CHRISTIAN LEENMAN
660 โสภณ ฮะสุน

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ิ ทอง
661 พยุหล สน

691 ชมพูนุช จรีชัยโยธิน

662 กฤติมำ เอีย
่ มจรัส

692 ธัญกมล กุลธำดำศักดิ์

663 สุนทรี วิระพำนิช

์ นัย อำนวยนวพร
693 พงศด

664 สุทธินันท์ กุลตรัยลักษณ์

694 อนุสรณ์ โสตะจินดำ

665 กรองแก ้ว แสงสำลี

695 เอือ
้ อังกูร ชนะจรัญวิทย์

ิ ป์
666 เฉลิม ไวยศล

696 กชรัตน์ ศรีวำสโนดม

667 ศริ พ
ิ ร แก ้วสุข

ี ร แป้ นประโคน
697 วิเชย

668 เกษรำพร ศรีโม่ง

698 อัญชนำ ปรำกำรรัตน์

669 วิจต
ิ ตรำ ภูม
่ งคลสุรย
ิ ำ

699 ชนกันต์ อุไร

670 ฐิตก
ิ ำ อภัยพลชำญ

700 ทัตพิชำ บุญเติม

671 สุโชติ เกรียงศรีสกุล

701 วิภำ วีรวัฒนำธิกล
ุ

672 รัศมี ริอบ
ุ ล

702 ประสำร ยศสมบัต ิ

673 รัชพล สำรำญใจ

703 วรันต์ภรณ์ เกือ
้ สุวรรณ

674 จิตรำวดี ภูค
่ ณ
ุ ธรรม

้ บุญใส
704 นิพนธ์ ชัน

675 พีระพงษ์ สำดะระ

705 ณัฐวรรณ จันทร์หล ้ำ

676 ศรินรัตน์ ลิม
้ มงคลฐิต ิ

706 ประพัฒน์ ประเสริฐพิพัฒน์

677 อัจฉรำ แก ้วทรัพย์

707 จำตุรงค์ ทรพับ

678 ชฎำ วุฒป
ิ ระเสริฐ

708 วรรณี ตันติบญ
ุ ชู

679 อนันต์ชัย นเรนทร์สท
ุ ธิ์

709 กำนดำ แผ ้วใจดี

680 อลิสำ สกุลพฤกษ์

710 กัมพล สุวรรณเวก

681 อุกฤษฎ์ ศรีสมยศ

่
711 จิรัชยำ แสงเฮอ

682 น้ ำทิพย์ เมืองปลอด

712 ทิพย์วรรณ บ่อแก ้ว

683 สุวภ
ิ ำ สมสวัสดิ์

713 สุทน
ิ นะ ปั ญญำใหญ่

684 คุ ้มครอง แซเ่ จียง

714 นิวัต ิ ยิม
้ ถิน

685 หนึง่ ฤทัย อรรถเจดีย ์

715 ศริ ล
ิ ักษณ์ ทิโพธิค
์ ำ

686 สุรเดช พำนิช

716 ชนินทร์นุช เดชปรีชำชัย

687 เกรียงศักดิ์ ขุนนำแดง

717 วิรมัย สำมรรคสำสน์

ั เทียะ
688 วรวุฒ ิ เทียวสน

718 ญำดำ เจริญทิพย์ปัญญำ

689 วิวัฒน์ จงวิไลพร

719 นิวัฒน์ ชำดี

690 ฉลอง แสงสุข

720 วิเศษ ประอำง

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

721 สมบัต ิ ประดับสุวรรณ

751 กีรดิต เกียรติอำรยะกุล

722 กิตติ รุง่ เรืองสริ โิ รจน์

752 กฤษฏำ มะเฮง

723 สมเกียรติ เปล่งฉวี

753 AUNG THIN HLAING

724 สมพงศ ์ ทิพวำรี

754 เกศเกษร จันทร์โต

725 ชัยวัฒน์ ทัดจันทร์

755 กนกกำญจน์ กองทอง

726 ปริศนำ สริ อ
ิ ำชำ

756 แหล่ พันธ์จันทร์

727 มยุร ี พลเยีย
่ ม

757 ลลิตำ รูปทอง

728 สุวรรณภำ ถำวร

758 คำเติม พิประพำ

729 ดนุชำ จิรำนันตรัตน์

759 สุนษ
ิ ำ จันทรนิภำ

730 ธีระ ตัง้ วิรย
ิ ะไพบูลย์

ี
760 วิทยำ รอดเลีย
้ งชพ

ั
731 รติกร ทองกระสน

761 ณภัสชญำ ปุยเจริญ

732 ดอกอ ้อ หมืน
่ เคน

762 กษิรำ มณีรัตน์

733 สุจต
ิ ตำ คำค ้อม

763 เสำวภำ บูชำ

734 ธีรพงษ์ เมืองจีน

764 สมฤทัย แซเ่ อ็ง

735 ณภัทร ปริญญำนุสรณ์

765 ปรำงทอง จันทรวงศ ์

736 NI NI WIN

766 พิเชษฐ์

737 YOEUN NUN

767 ปุณยนุช บริภัณฑ์

738 ภำณุพงศ ์ มงคล

ิ อุเทนรัตน์
768 ภูชต

739 เสำวนีย ์ ขัดศรี

769 กนกพร เกษมกิจวัฒนำ

740 ธำริญำ เหล่ำวอ

้
770 อัตถกฤษณ์ ณ บำงชำง

741 ลัดดำวรรณ เป้ จิว๋

ี่ น
771 สุนันทำ ทองเสย

742 สุปรำณี สุขผล

772 จิดำภำ เอีย
่ มอำจ

743 อลงกรณ์ บุญม่วง

773 ปภำอร กฤตพรวงศ ์

744 กฤษฎำ ฤทธิ

774 สมจิตร นิธำกร

745 สุวจิ ักขณ์ ปิ่ นเกตุ

775 กนกวรรณ สุขป้ อม

746 อนน จันทิมำ

776 วัชรินทร์ กรุณำ

747 ถนอม รินปั น

777 พูนศักดิ์ นำคเกีย
้ ว

748 ชำญชัย ธำรำพงษ์

778 ภิตน
ิ ันท์ บุญเกิด

749 กนกวรัณชน์ พำรำ

779 จ๋ำมคำ จองใจ

750 นุชจณี ศรีโตนด

780 นพดล พุม
่ พฤกษ์

อ่อนศรี

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ี ำน
781 ณัฏฐชัย สป

811 กฤษนะ รัตนพัฒน์

782 สมศรี ทะรันทร์

812 สถิตย์ เพ็ชรโยยิง่

783 นรำทิพย์ แดงดำ

813 สุพัตรำ เรืองณรงค์

784 อัญธิกำ ติดมำ

814 นลินี จำนงค์ภักดี

785 ศรัณย์รัชต์ เล็กพูลเกิด

815 กีรติยำ สวัสดิล
์ ้น

786 อิทธิชัย นุแรมรัมย์

816 ทศพล คำมูล

787 อำพล เปลีย
่ นทองคำ

817 พีระ แสงสวรรค์

่ ชอย
้
788 ณัฐวัต ิ แชม

818 มำนะศักดิ์ แพงมำพรหม

789 ศศธิ ร พฤกษ์สน
ุ ทร

819 กุลดำ ฉำยเนตร

790 เจนจิรำ จันทรัตน์

820 วิภำดำ ชำวรำษฎร์

791 วิจต
ิ ร อีสำ

821 KIBEUM LEE

792 ประภำพร ชำยคำ

822 อนุกล
ู ฐิตป
ิ ริวัฒน์

793 ภูวเดช คุย
่ ปรำงค์

823 ปนัดชัย ป้ องคำสงิ ห์

794 เต็มศริ ิ เจริญคูณ

824 มำนะศักดิ์ มณีรัตน์

ิ ำพร แจ ้งจรัส
795 สม

825 วันชัย จันทะศรี

796 เสำวรัตน์ กลิน
่ กลับ

826 ชวี ำรัตน์ ยำยิรัมย์

797 สำวิตรี หลงมำดี

827 พิเชษฐ บ ้ำนปิ น

798 ฐนิดำ ปลัดใหญ่

828 สุขวิศญ์ จันทร์คำ

ิ ชนก เมืองขุนรอง
799 ชด

829 ธัญญลักษณ์ นนทิวัชร

800 อัญชลี ลอมโฮม

830 ขวัญชัย รุง่ สกุล

801 ศรยุทธ สุระสงิ ห์

831 กันทิมำ ปะรำ

802 สุรย
ิ น
ั พลพินช
ิ

832 อำพร สุขสมบูรณ์

803 สุพรรณี ไดม็อค

833 เกียรติชัย ปั นวำละ

804 ไอยดำ จันทมัน

834 อภิวท
ิ ย์ ท่ำประดุจ

805 อรอนงค์ คำดวง

835 ณรงค์ อินเอก

806 ประจวบ ไชยพิมพำ

836 ธนพงศ ์ ศรีศภ
ุ ชัยยำ

์ ล เตมีย ์
807 พงศพ

837 อดิสร กำลังหำญ

808 พรกมล บุญนำค

838 สุรวิ ัสสำ พงษ์หริ ัญสุธ ี

809 AJEAMA SAEMHE

839 เอกลักษณ์ อินทร์แพ่ง

810 ปรำณีรัตน์ สำระมูล

840 ชัชวำลย์ ภำรสงัด

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

841 จันทร์เพ็ญ ม่วงโพธิ์

871 ฤกษ์ ฤทธิ์ พูนสูงเนิน

842 อำพันธวรรณ เกษมสุวรรณ

872 ทรงกรด ทองถนอม

843 จรูณ นนท์ไธสงค์

873 ประชำรัฐ ดำรำเพ็ญ

844 ธรรมลักษณ์ ทิมสำ

874 เกรียงไกร ก๊กใหญ่

845 กมล เผือกเพ็ญ

875 ชำญณรงค์ เทพสูตร

846 คำผอง บญธรรม

876 สมจิตร พงษ์โมลำ

ื้ ชำนำญ
847 รวียำ เชอ

877 KHAING SAN WIN

848 ธนะกฤษ นนท์คำวงค์

878 สมชำย แซเ่ ล ้ำ

849 อิสรีย ์ อัษณำงค์กรชัย

879 สงวน นำมจำลอง

850 กชพร ดำปำนดี

880 วิลำวัณย์ ปรำงทอง

851 เพชร หวัง่ หลี

881 ปริญญำ ชัยน ้อย

852 ลำเพียร บุญเลิศ

882 รุง่ รวี ภูเ่ จริญ

853 พรเพ็ญ ทำโพธิท
์ อง

883 ศรำวุธ รำศ ี

854 รัฐนันท์ ศริ โิ ภคำ

884 กำญจณีย ์ พระพรเพ็ญ

855 สุวก
ิ ำญจนำ หนูเอียด

ิ ำรักษ์
885 กรรณิกำร์ ชน

856 กิตติวช
ิ ญ์ ปุกหุต

886 พรทิพย์ ปิ่ นสุวรรณ

857 ณิศำ นิม
่ ผล

887 วิรัตน์ บุญนำรักษ์

858 อุไร แก ้วเดือน

888 ชำติชำย จอมคีร ี

859 กฤตธนดล ทองเวียง

889 นิดำ จิตจำนงค์

860 พรประภำ หำรวิชัย

890 จิรำยุ สุพรรณกูล

861 ประภำพรรณ ลิม
่ สกุล

891 นุชรี หล่อแท ้

862 นมัสพร ฉิมนิกร

892 จิตธำดำ หำญณรงค์

863 ปั ณฑิตำ ผิวคำ

893 สุชำติ สมจิตร

864 ณภัทร อธิวรรธนกุล

894 จรัญ แก ้วมะณีแสง

865 ทองสอน สำยเนตร

895 สุธำทิพย์ เสงีย
่ มศรี

866 อัครเดช อัศวภูม ิ

896 กัลป์ เพชรำภิรัชต์

867 ชญำณ์วรรณ ปั นชัย

897 อิทธิธรรม หลวงรำช

868 ดอกแก ้ว มธุรพรพิพัฒ

898 สมร หวังบำรุง

ี วล
869 มัลลิกำ แก ้วสน

899 พริบพันดำว ศรีพันธบุตร

870 ยุทธนำ บุญญำณกำรณ์

900 วำรินพรรณ สุรวงค์ชัยธวัช

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

901 ปรำงทิพย์ เพียงจันทร์

931 เอกชัย ปทำน

902 ชัยวุฒ ิ บุญวัฒน์

932 มำนพ เกษมุต ิ

903 พรจันทร์ ประภำนนท์

933 ไตรรัตน์ จิตพุทธิ

904 ไตรภพ ประเสริฐพงษ์

934 มะ แวกำจิ

ั ติ อินรำช
905 สน

935 วิชำญ งำมลำ

906 ประภัสสร เย็นประโคน

936 ปั ทมำ ดำรงชัย

907 สรำลี พินจงสกุลดิษฐ์

937 อมรรัตน์ สุรทำนต์นนท์

908 ตุ ้มทอง สำเนียงดี

938 กัญญณั ช ศรีแจ่ม

909 ปริยวัตร์ ถิน
่ หลวง

939 วรเชษฐ์ สกุลคู

910 สุภำพร ชูประดิษฐ

940 สมชำย ตัง้ สวัสดิช
์ ัยกุล

911 เนตรชนก นทกุล

941 ปั ทมำวดี ผำสุข

912 ธรรมรัตน์ นิมต
ิ รทรัพย์

942 ชุตม
ิ ำ ลูกจันทร์

ิ เทีย
913 พรสด
่ งกินรี

943 วำรุณี ลิม
้ ตระกูล

914 ธันว์วดี ริรัตนพงษ์

944 พนม สงสุรน
ิ ทร์

ิ ดอนจันทร์
915 เจริญวิสส

945 พิมพ์ลดำ เฉลิมเสริมศรี

916 อุมำพร แก ้วหนู

946 จตุพัชร ท่นไชย

917 ประวิท ทัศนิจ

947 กิตย
ิ ำ อัมภรัตน์

918 วรวุฒ ิ ศรีสข
ุ

948 ณัฐกร บุญดี

919 สุนต
ิ รำ อิสรำนุวรรธน์

949 จิรพงษ์ เดือ
่ ไธสง

ื่ วงศส
์ วุ รรณ
920 สุวรรณี สอ

950 วิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร

ิ ธิ์ อยูส
921 อภิสท
่ ข
ุ

951 ณิชำภัส คำสุวรรณ

922 ศรีจันทร์ ตันตินรี นำท

952 ศุภกร อินทนำเกตุ

923 ธนกร ไชยโรจน์รัตน์

953 หยำดพิรณ
ุ ทองงำม

924 รอมือล๊ะ มะหะมิง

ั ติ เอมใจ
954 สุขสน

925 ธีรศักดิ์ ศรีพท
ิ ักษ์

955 ปฏิมำ ตันติเมตตำ

926 สุวช
ิ แก ้วดวงโต

956 บุษรำ ประกอบวรรณกิจ

927 ตรีพร ฤำกิจ

ื่ ศรีสว่ำง
957 วริสรำ ชน

928 มำลัยรัตน์ โพธิว์ รรณ

958 อินทุชญำ นำมมันทะ

929 สุวรรณำ จงกิตติมหำ

959 ณัฐวรรณ ธีรวิชญกุล

ั ต์ สน
ิ ธุฉัตร
930 สน

960 กุลนำรี กิจเจริญ

่ โ้ ชคดี จากรายการ " ทีมช้อป ชาติไทย "
รายชือผู
่ องเทียว
่ มู ลค่า 1,000 บาท จานวน 1,000 รางว ัล
รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานทีท่
ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

ลำดับ

ื่ -นำมสกุล
ชอ

961 ทองถม ฉิมพลี

981 ตนภัทร จิระมำนะพันธ์

962 รัตติยำ สงั ข์ศริ ิ

ิ ฎ์ รักษ์วศ
ิ ฎ์วงศ ์
982 วิศษ
ิ ษ

963 นฤชำ ศริ วิ ัฒน์

983 ณัฐภัทร์ คุณะวัฒนำกรณ์

964 สุรทิน โพรักนำม

ิ ธิ์
984 วิมลิน จิรสท

965 เพ็ชรภูม ิ คำเบรียล

985 รัตนำ สงั วำลวิชัยโรจน์

966 รัชวัตร์ ปำนนำ

986 อนุรัตน์ ฉลำดล้ำสกุล

967 สุดำพร ชวี ะสริ ภ
ิ ัทร

987 อมรรัตน์ ศริ น
ิ ุพงศ ์

์ ศ
968 วิทวัส อัครพงศพ
ิ ักดิ์

988 สุวัฒนำ เขียวเม่น

969 ศริ พ
ิ ร ใจดีเฉย

989 วลัยลักษณ์ วิจต
ิ รนิรันดร

970 วีระชน เตือนใจยำ

990 นฤมล ฮะค่อม

971 ฐำนิชำ กิตยำนนท์

991 วิรย
ิ ำ ชนะพิมพ์

972 สุจต
ิ รำ สุนทรศำรทูล

992 นันทรัตน์ เจริญสุข

973 สุนส
ิ ำ ตูรเิ ยร์

ั ตโยตม
993 วริญญำ สน

์ ท
ิ ธิ์ เรืองสว่ำง
974 พงศส

994 มำโนช หอมเหมือน

975 ฐำปณี ธนะจินดำวงษ์

่ ง
995 ณัฐพล แซจ

ิ
976 ปกรณ์ โตมำรชน

996 สุวลักษณ์ นำคยำ

977 พศวัต รัตนวิทรู ย์

997 พัชรินทร์ โชคระดำ

978 วิบล
ู ย์ วงสกุล

998 ทัตพล พูลอำไภย์

979 สุดำวีณ์ พัฒนพิสท
ุ ธิชัย

999 วลัยพร เข็มเพ็ชร

980 กนกวรรณ แตงวงษ์

1000 SEAN PIGGOTT

