
ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ

1 นงนุช	  เชำวนศ์ลิป์ 31 นุชจรนิทร	์ สำรำบรรณ์

2 สรำวฒุ	ิ  จติชืน่ 32 ปิยนุช	 ขนัธวทิย์

3 ธนัทโชต ิ ไชยสำ 33 ทฤฒมน	 ฤกษ์บญุชัย

4 มยรุ ี 	ปนยะ 34 พงษ์พรรณ	 พุม่พวง

5 สมพร   	ทองแยม้ 35 ณรงคศ์ักดิ ์ธนำคณุ

6 ศริริ ำไพ	   เพชรเกดิ 36 อธศิักดิ ์มว่งเรอืน

7 ชนนิทร  โอสถสทิธิ์ 37 จรุรัีตน ์จอุบุล

8 สพุรรณี 	ฉำยสถติย์ 38 DENIS PEROV

9 เจรนัยน์	  ทรำยเขยีว 39 องัคณำ แกละพลอย

10 เอือ้งฟ้ำ  โสดำ 40 จันทรเ์พ็ญ ถำนัดดี

11 สมชำย 	โฉมบตุร 41 พเิชษฐ ปวงสขุ

12 ศริวิรรณ  ทองประสำน 42 สพุรรณกิำร ์สณุทอง

13 ชนันณ์ชฎิำ 	ตรโีรจนช์ัชวำล 43 VATSANA BOUTVISET

14 มำรศร	ี ขนุภักดี 44 ไชยรัตน ์พวงสมบัติ

15 ณัฐพงศ ์ พงษ์สมบรูณ์ 45 พัชรพีร แตะกระโทก

16 วบิลูย ์	ชำ่งเรอื 46 วัตรธ์นำ รัตนทำรส

17 จันทมิำ	  ธรีรจุขิจรเดช 47 จริเดช เลศิประเสรฐิกลุ

18 ธนัญชัย  จติตอ์ำรี 48 สมุำล ีฉวยสำย

19 วรีะชำต	ิ ศรสีนุทรไท 49 โสภณวชิญ ์โสชะรัมย์

20 อโณทัย  ทฆิัมพรพทิยำ 50 ชดิชัย เพ็งดี

21 จันทรเ์พ็ญ  บตุรใส 51 เอสรำ ค ำฟู

22 ระเบยีบ	  ยเุด็น 52 NINA IAKUBA

23 ทองด	ี วำวรีะชะนี 53 วโิรจน ์สระทองเขนิ

24 เขมชำต	ิ วบิลูยศ์ลิป์ 54 บญุเยีย่ม ทมินิกลุ

25 พัชร	ี ชอบสอำด 55 ประทมุวรรณ เพ็ชมำตร์

26 อจัฉรำ	 เนตรนอ้ย 56 ชวรัตน ์สดุจติตำนนท์

27 ธรณนิทร	์ ทองใส 57 LWIN  NAING

28 ปรำนอม	 จันทรธ์รรม 58 กติตศิักดิ ์จันทรก์ลำง

29 กำญจนำภรณ์	 เวยีงวรีะ 59 เครอืมำศ ชว่ยเมอืง

30 ชไมพร	 ชืน่จติ 60 โสภำ สำ่งตลุะ

รายชือ่ผูโ้ชคด ีจากรายการ " ทมีชอ้ป ชาตไิทย "
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61 วชริศักดิ ์สขุสมกจิ 91 อรวรรณ   หอยจันทร์

62 กมัปนำท สกุศรี 92 สรุชำต	ิ  ยงันกึ

63 มนตร ีสมัโย 93 ธนำเดช	   มณีโชติ

64 เรวัต รอดเสถยีร 94 นันทพร	  ปำนพวงแกว้

65 อำนนท ์ประดับลำย 95 ปรำรถนำ	  ตะเพยีนทอง

66 ฐติพิงษ์ กซุวั 96 สกุญัญำ	  รอ้ยพลิำ

67 ทองม ีสรุยินัต์ 97 เรงิศักดิ	์  จรญูเอก

68 ชวลติ ธรีสมบรูณ์กลุ 98 อรณีุ	   บณุยโยธนิ

69 วรรณวสิำ จติตช์ ำนำญ 99 สมปอง	  แสนตุย้

70 ทับทมิ เชยจติร 100 สริวิัฑฒก	์  วัฒนกลู

71 ชนนิทร ์มหำรักษ์ 101 เกษม	  จวิะงำมไพศำล

72 BOUNKEUTH  NOLAST 102 ดำรนัินท	์  นันทวงค์

73 ศลษิำ แซต่ัง้ 103 สนัตทั์ศน	์  มำกทรัพย์

74 บญุชัย แกว้อดุร 104 สเุมธ	  งำมเจรญิ

75 วณำ สำยทองมำตย์ 105 ธำรทอง	  ยอดทองสนิ

76 ณรงค ์แสงเจรญิ 106 วทิวัส	  จันทรนุ์รักษ์

77 ธัญธติำ ธัชกรณ์ธนำภำ 107 อจัฉรำวรรณ	  มว่งศริิ

78 เอกพล เกดิพรอ้มบญุ 108 ฐภิำรัตน	์  แยม้เพยีร

79 กำญจณำ ชำตภิธูร 109 นวลจันทร	์  ปรญิญำสงวน

80 เจนนภำ	  แสงสมทุรประกร 110 กติตวิงศ	์  สมคัรผล

81 อำธร    	สทิธสิำร 111 ชศูักดิ	์  หมิะทองค ำ

82 ภญิญดำ    ศรสีนุทร 112 ณัฐชญำณีย	์  สำวพำนชิย์

83 ประจวบ	  พว่งศรี 113 เสกสรร	   อ ำ่จุย้

84 สทุธศิักดิ	์  อดุมสนิสริกิลุ 114 เสถยีร	  เทศวเิชยีรชัย

85 วรัิช	  เพิม่ผลติผล 115 ธเนศ	  เจรญิเวศยำงกรู

86 กวติำ	  ตระกลูกจิชัย 116 นติกิร	  ตันเตชะสำ

87 สกุญัญำ	  เลศิสริลิดำกลุ 117 ฐฏิกิรณ์	  จ ำนงคว์ทิย์

88 สติำ	  ชลวทิย์ 118 จฑุำรัตน	์  พึง่เนตร

89 วโิรจน	์  กฤษณเกรยีงไกร 119 ปัตธมำพร	  ป่ันก ำจร

90 บญุม	ี  ศรธีรรม 120 นปฎล	  หังสพฤกษ์



ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ

รายชือ่ผูโ้ชคด ีจากรายการ " ทมีชอ้ป ชาตไิทย "

รางวลัที ่3. บตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว มูลคา่ 1,000 บาท จ านวน 1,000 รางวลั

121 ธัญลักษณ์	  สริศิศนิทรำนุกลู 151 นภำพร	  อนิทรน์อก

122 สมศักดิ ์  งำมนธิพิร 152 ชวีรัตน	์  มฤีกษ์ใหญ่

123 วัชพงษ์	  อปูปรี 153 ศรำยทุธ	  ปัญญำรักษำ

124 ธัชพงษ์	  ทวชิศรี 154 ฤกษ์ชัย	  พกุรักษำ

125 เสรมิศริ	ิ  ทองเหลอื 155 นงนำฏ	  ลขิติชลธำร

126 ครีต	ิ  ชมกลิน่ 156 อรรถกร	  พัฒนจรุพัีนธ์

127 พชิติชัย	   อรรถโกมล 157 ณัฐชำพร	  เขมำธร

128 โชตริส	  เศรษฐโ์สภณกลุ 158 สมยศ	  สทุธพิงศเ์กยีรติ

129 วทิวัส	  บำงพระไทยำ 159 พรพล	  วรวทิยว์รรณ

130 ณัฐวด	ี   คงกลัด 160 สจุริำ	  ปรกิมัศลี

131 ศริฤิกษ์	   นพรัตน์ 161 สรุรัีตน	์  พำเฮำ้

132 ปณติำ	   วอ่งศริพิร 162 อทุศิ	  เกรกิขจำย

133 เปรมมกิำ	  ขนัธวทิย์ 163 กลอย  พมิพจ์ ำปำ

134 ปฐมพงษ์	  พฒุติำนนท์ 164 วันทำ  ดำกำวงค์

135 ณรงคว์ชิ	  สดุกงัวำล 165 ภำณุพงศ	์  ศริดิล

136 เดยี	  ศลิปชัย 166 กรกช	  พะวงกจิ

137 กฤตกิำ	  อดุมทวี 167 เกวลนิ	  คุม้รักษ์

138 พัดชำ	  ตอ้งเชือ้ 168 อลษิำ	  พงษ์อศิรำพันธ์

139 ส ำเนยีง	  ปรชีำ 169 วรีะยำ	  เสอืสำ่น

140 วสษิฐ	์  ดว้งสงค์ 170 นพอนันต	์  พรหมชำติ

141 MASANORI  HORIT 171 พชิำพัชร	์  ชัยโฆษิตภริมย์

142 ธัญญลักษณ์	  สริสินัตพิงษ์ 172 ปวกีรณ์	  ลลีำ

143 เกษม	  หมอกขนุทศ 173 ชัชฎำ	  สขุเกษม

144 พมิลพรรณ	  เตชะธำดำกลุ 174 กญัญำรัตน	์  อำภำภัสร์

145 วนรัตน	์  แซจ่งึ 175 พัชรำปภำ	  บญุพยงุ

146 วลิำสนิ	ี  บรรเทงิ 176 ณัฐชยำ	  โมทจติร์

147 อนุรักษ์	  บรรจง 177 ศริรัิตนำ	  แดนงเูหลอืม

148 กติตมิำ	  สรุวิงศ์ 178 กำนจนำ	  พลำรชนุ

149 ชวศิกร	  แซล่ิม้ 179 จรีนุช	  ระวศีรี

150 บัณฑติ	  วสิำสะ 180 อมรำ	  สขุสำลี
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181 ทพิยพ์วรรณ์	  โกมลบรูณ์ 211 สมพศิ   ไชยฤทธิ์

182 ชนดิำ	  คตุตะเทพ 212 สบุรรณ   หนองหำร

183 สมใจ	  พรรณรัตน์ 213 นันทวรรณ   เจรญิวัฒน์

184 วนดิำ	  สกณีุ 214 รัชนก   นุชนวล

185 ธรีพงศ	์  เพชรสรุยิำ 215 ศภุชัย   อนิสวุรรโณ

186 ละอองดำว	  อนิทรป์อง 216 สนินีำถ   ลอืลั่น

187 วรรณวมิล	  สงัขท์อง 217 บบุผำ   ดวงเกดิ

188 เพ็ญนภำ	  ไชยรำช 218 ทัดดำว   เสรฐิกระโทก

189 จริำวัฒน	์  ชืน่ชนำวฒุพิงศ์ 219 ณชิำภัทร   ตุน่ใจ

190 ภำคภมู	ิ  โฉมฉำย 220 ภำสวฒุ ิ  บญุโถ

191 กนัตนำ	  ทพิยโ์สภณ 221 ชัยยทุธ   ปู่ เพีย้น

192 ตวงธณพร	  ธณัตไิตร 222 ทัศนยีว์รรณ   มณีทำ่โพธิ์

193 ธัชชลัยย	์  ตรศีรสีภุำ 223 มณฑกิำ   สวุรรณภักดี

194 วฒุชิัย	  อุน่เสนยี์ 224 ปรำณีต   สำสมบรูณ์

195 ศรวีรลักษณ์	  ศรงีำมเมอืง 225 สบำ   ภูป่ระดับเพ็ชร

196 ลัดดำวัลย	์  ใกลก้ลำง 226 ชัยภมู ิ  ชนะตัง้เจรญิ

197 ภำวณีิ	  ธรีรัตนำภรณ์ 227 ประภัศร   วงศช์นะภัย

198 ทัศนธ	ี  มว่งสำร 228 สมพร   พรมโสด

199 พชิติ	  คลังวจิติร 229 กติตชิัย   หนูชัยแกว้

200 วเิศษศักดิ	์  บญุแจม่ 230 ชำญณรงค ์  สนิธนุำวำ

201 สงัวำลย ์  อนิทรข์ำล 231 อดุร   ค ำคง

202 ธนธร   สรณำคมน์ 232 ไพศำล   แกว้กิง่จันทร์

203 ชนำธนิำถ   สมำนทรัพย์ 233 กองทอง   ทองเนตร

204 นกหริง่   ชำตพิดุซำ 234 พจิติร   สงัวร

205 สมฤทัย   ขนำนใต ้ 235 ธรีะ   มวลชัยภมูิ

206 วันเพ็ญ   หอมวงค์ 236 สงกรำนต ์  โหระเวท

207 ณฐมน   นันตะ๊รัตน์ 237 เบญจมำศ   วชิติมงคล

208 ณัฎฐนันจ ์  สงิบตุรดี 238 เบญญำภำ   สำธรรม

209 วนิติำ   เจนสมบรณ์ู 239 สำวติร ี  กำญจนกณัห์

210 สทุธพิงศ ์  ดำทอง 240 แสงเนตร   สมบญุ
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241 อภดิำ   จันทรท์อง 271 ศรสีดุำ   บญุลดำ

242 วัชรำภรณ์   งำมจรัส 272 ปิยะ   อมตเสถยีร

243 มำนพ   นอบนอ้ม 273 เกสรำ   แกว้ลว้น

244 สภุำดำ   สำระชำติ 274 ฐติกิำญจน ์  ทองค ำเอีย่ม

245 ชัชฎำกรณ์   เสถยีรดี 275 วันทนยี ์  นนทำมติร

246 สวุมิล   กองค ำ 276 บญุชชิญำ   ช ำนำญไพร

247 บปุผำ   ฉำงกดุแดง 277 สจุติรำ   ศภุหัตถี

248 สมภำร   แสงภำ 278 จรีวัฒน ์  โกยทำ

249 สนุทร ี  เปรญิกลุ 279 พรรณี   ทองงำม

250 สริกิำรย ์  อิม่พรอ้ม 280 กอกฤตย ์  สขุสมพร

251 สภุำพ   พรหมเดช 281 ภรีดำ   ดษิยำรุง่คณุ

252 อมุำพร   คงเอยีด 282 อรวรรณ   คหำปนะ

253 ล ำภ ู  พลเยีย่ม 283 หทัยภัทร   สำระฤทธิ์

254 จตพุล   บญุสรรค์ 284 ฐติำรยี ์  รัตนวำรี

255 นุชนำถ   เคยีงวงค์ 285 ฉววีรรณ   ชำพภัิค

256 กนัตส์นิี   ค ำมำ 286 ติม๋   สวำสดี

257 ปณุยวรี ์  กฤษศริทิววีงศ์ 287 ชชูพี   มลูขนุทด

258 กล   สนิไชย 288 จันทรจ์ริำ   เครอืตัน

259 ELMIRA  EVDOKIMOVA 289 ยวุด ี  อนิธริำช

260 สรุนิทร ์  ทองดอนโพธิ์ 290 นภัทร   อนิภวูำ

261 พรศักดิ ์  พลูทอง 291 สมนกึ   เพชรกำฬ

262 ยงยทุธ   แกว้ใจ 292 มรินิดำ   บญุมำกลุ

263 นฤนำท   เทพพชิัย 293 สนุทร   ทรงรำษี

264 จตพุร   ชมชืน่ 294 จำรพุรรณ   จรตินอ้ม

265 ศภัุคชญำ   กองจมุพล 295 สนุทร   คงไสยะ

266 นพพร   ชืน่ส ำอำงค์ 296 กติต ิ  เพ็งนติย์

267 ศภุโชค   ศันตวิชิยะ 297 สวุทิย ์  มั่นคง

268 อนัญญำ   นำมพันธ์ 298 วัชร ี  ศริธิรรมเกตุ

269 ปิยะณัฐ   ค ำสวุรรณ 299 เจนจริำ   พงษ์วเิศษ

270 ขนษิฐำ   เหลอืสบืชำติ 300 อศิรำ   กำรโิก
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301 วรรณำ   สทิธดิ ำรงค์ 331 ถำวร   จันทรจ์นิดำ

302 วโิรจน ์  แสนหลวง 332 อภชิัย   นำคสขุ

303 อนุรักษ์   วงศบ์ัวแดง 333 วฒุชิัย   แซห่ว่ง

304 เกศร ี  เมตตยิะกลุ 334 พชรวรรณ   คันธำ

305 รุง่ทวิำ   บัวเทศ 335 มั่งฮัว้   แลม

306 โมเเซะ 336 นดิำวรรณ   สบืตระกลู

307 อภนัินท ์  สขุกจิ 337 ชัญญำณัฐฏ ์  วอ่งเขษมศักดิ์

308 สนุยี ์  เพ็ชรศริิ 338 พชรดนัย   แซจ่ำ๋ว

309 กรรณกิำร ์  เป็งรำช 339 ลลดำ   สปัุญญำโชตสิกลุ

310 สกุญัญำ   นำคสม 340 พภัสสรณ์   วงศส์วุำนชิ

311 เกษม   ศรสีอำด 341 รภัส   ทองสวัสดิ์

312 อทัุย   แฮดเมย 342 สชุำต ิ  พึง่ค ำ

313 สพุชิชำ   ปัญจำคะ 343 บรพัิตธ ์  ศรโีรจน์

314 ฉกรรณ์   เมอืงโคตร 344 มำโนช   มสีขุ

315 สรุะชัย   ทะแยแกว้ 345 เมฐณีิ   ทพิยเ์ดช

316 ณัฐณชิำ   ทำแกง 346 อนันตพล   เรอืงกฤษณ์

317 วริญำ   กจิสขุกำย 347 สรุพงษ์   วทนะกำญจน์

318 ยภุำ   ภริมยก์จิ 348 กฤตมิำ   ภเูดช

319 สภัุสสร   วฒุธิรรมรักษ์ 349 พรรณประภำ   สหีะวงษ์

320 มำรตุ   เขยีวรอดภัย 350 เชดิชำย   พริยิะวดี

321 สพุรรณี   ปะมำคะเต 351 วนดิำ   ศริบิลูย์

322 ปรฉัตร  รักษำวงษ์ 352 เพ็ญนภำ   พนูพชิัย

323 วไิลภรณ์   อนินัน 353 ขวัญใจ   ศรชีัยวัฒน์

324 ทองค ำ   เป่ียมสำคร 354 ภัคจริำ   โซพ่มิำย

325 เพ็ญแข   บ ำรงุศรี 355 ปณัตฐำ   เตชะอำภรณ์กลุ

326 กติศิักดิ ์  มะกอกทพิย ์ 356 รจุำภำ   ตันตรำนนท์

327 ธนกิ   วรีะไวทยะ 357 ตรชีฎำ   โชตพินิทุ

328 พฒุนัินทน์   เยข้อ้ 358 มลินิธร   พลิกึ

329 ดวงจันทร ์  ศรมีำบตุร 359 จตพุร   บญุจันทรศ์รี

330 รุง่ทวิำ   ฉลวยศร ี 360 พมิพช์ญำ   วบิลูสนทิพงศ์
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361 อมัรนิทร ์  ศรวณีย์ 391 สนุทร   เพยีรเฟ่ืองฟู

362 ธนัชชำ   ตันกติตวิรกลุ 392 มนัสชำ   สรอ้ยสม

363 นันทพร   ทัดแพ 393 นำร ี	  ท ำทอง

364 สมชัย   เพิม่ทรัพย์ 394 มำล ี	  เทศแกว้

365 อนติำ้   โซนี่ 395 วลิัยรักษ์	  เศกิศริิ

366 ศริชิัย   พันธด์ี 396 บญุรว่ม 	  ดวงแกว้

367 ปิยนุช   บญุยะวันตัง 397 ปรำนอม 	  มณฑำรัตน์

368 จันทรจ์ริำ   เพชรนะ 398 รำตร ี	  อำจดวงดี

369 ศภุวรรณ   หมั่นดี 399 สมศักดิ ์	  อนิธเิดช

370 ศริพิรรณ์   จโิรจนก์ลุ 400 ปรชีำ 	  วังสขุี

371 ทศพล   เกดิคลำ้ย 401 ทองเจอื 	  ยิม้พรำย

372 JONG WOO KANG 402 ทรงชัย 	  นวินิรัมย์

373 เขมจริำ   สรีี 403 ไพสฐิ 	  หนองยำง

374 จริำพร   เจรญิสขุ 404 วเิชยีร 	  นำคง

375 คณำพร   ดวงพันตรี 405 สำ 	  บญุเลีย้ง

376 ชัยพฤกษ์   เล็บครฑุ 406 เชยีร 	  นันทำไชยวฒุิ

377 นพรัตน ์  รุง่เรอืงวริยิะ 407 ธรีะพงษ์ 	  ค ำกลัยำ

378 มยรุ ี  เกยีรตสิมำน 408 พจน	์  ทำ้วมำ

379 ชอ่ทพิย ์  หะรำรักษ์ 409 นภิำพร 	  วรรณพัฒน์

380 ปรยีำภรณ์   ละอองพำนชิ 410 สมเกยีรต ิ	  แกว้โป๋ย

381 พัฒนน์ร ี  โพธิน์อ้ย 411 ศทิรำวัฒน ์	  ภถูกูใจ

382 เยำวลักษณ์   จงจรญูกจิ 412 เพ็ญนภำ 	  กะกำรดี

383 ตะวัน   พงษ์ศลิำ 413 นฤมล 	  เอีย่มสอำด

384 ชำญ   บญุแจง้ 414 สพุรรษำ 	  ค ำผำย

385 บญุเขต   เตชะมำ 415 กษิรำ 	  ศรมีงคล

386 เอกสทิธิ ์  ตระกลูเกยีรตกิลุ 416 สทิธพิร	  ไชยมขุ

387 พนดิำ   จ ำนงคไ์ทย 417 ส ำเรย 	  จงสดุกลำง

388 ดวงเดอืน   วงศส์ถติย์ 418 รุง้ฤทธิ ์	  ดวงค ำจันทร์

389 อณวรรธ   เรอืงอรำ่ม 419 อญัชล ี	  มำนะศกึ

390 อมุำวด ี  เหลำทอง 420 ชวลติ 	  ทำสทิธิ์
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421 เสงีย่ม 	  เอกตำแสง 451 สรุำงครั์ตน ์พว่งชงิงำม

422 ตลุภำ   วำดเขยีน	 452 วภิำ   เจตตค ุ    

423 สมปอง   จันทรศ์ริโิพธิ	์ 453 มำนะ   เลขนอก     

424 ล ำไพร   พลสทุธิ 454 วรียำ   เดมิหลิม่     

425 ภำณุพงศ ์  ศรสีลวย	 455 สรศักดิ ์  พะยพัุด       

426 มณี   พัชรพสิทุธิส์นิ 456 เดชำ   บญุประดษิฐ ์   

427 สวุรรณสทิธิ ์  เรอืนค ำ 457 กญัญำ   แจง้แสง    

428 สนัุนทำ   พรมเทพ 458 วำทติต ์  สมันำนนท ์    

429 บศุรนิทร ์  อำวรณ์	 459 วชิัย   รัตนพทัิกษ์      

430 สรยิำ   เคนทำ้ว	 460 ดวงกมล   เจยีมศรมีงคล 

431 จตพุร รัตนวจิติร   461 ศรัญย ู  พรมลำ       

432 สกล ศศรัิตนนกิลุ          462 พรธริำ   ขนัค ำ 

433 ศริำลัย ปองดอง 463 พศิมยั   สรอ้ยกดุเรอื      

434 ภัทรพล พจนจ์ริำนุกลู   464 ณัฐพล   ศริวิงษ์     

435 ณัฐนร ีอกนษิฐำภชิำต ิ  465 ล ำดวน   รักษำชำต ิ  

436 กนัฐำภรณ์ รอดสถติย ์  466 ภศีพรรณ   สนิำนุเครำะห ์  

437 อทุษิำ เลขสนุทรำกร    467 ปรดีโีดม   พพัิฒนชเูกยีรต ิ   

438 พรทพิย ์ปิยะสวุรรณยิง่  468 MOE MOE          

439 เปรมฤด ีรัชตะสทิธพิงศ ์  469 อนัส   ศรหีรัิญ   

440 กติตพัิฒน ์จรัีงคส์รรพสขุ       470 สกุญัญำ   ไชยเครือ่ง     

441 กรนกิำ สถติสขุ 471 เพ็ญนภำ   คงกลุ     

442 ประทปี บญุกล ำ่  472 นงนุช    ปำนพมิพใ์หญ ่

443 ธัญญรัตน ์จรญูกลู    473 ZIN MAR MYINT       

444 วลรัีตน ์แสงบญุเกดิ  474 สมพงษ์   โสภำค    

445 จันทนำ วัฒนกลู     475 ธ ำรงคฤ์ทธิ ์  วงษ์เกษร 

446 วรำลักษณ์ แสงด ี 476 สนธยำ   ฟกุฝน  

447 อำศพิร เลำหไทยมงคล  477 ณัฐพงษ์   ศรเีรอืง  

448 ธรีวัชร ์ป้อมประสำนฒ ์     478 สธุัญญำ   สำยโสภำ    

449 มิง่กมล หงษ์หนึง่  479 จริำพร   วรรณรำช       

450 มฮู ำมดัซกูร ีเจะมะ 480 ทัศนำ   ปันค ำ     
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481 ตรรัีตน ์  ทีรั่ก 511 อษุำ   เกดิสมบญุ     

482 ธรีภัทร ์  สขุนกิร  512 ลขิติ   ฤทธิท์รงเมอืง   

483 สจัุนยำ   ค ำลอืวงค ์ 513 ตวงสทิธิ ์  พทุธวำรนิทร ์   

484 ทนงศักดิ ์  ปลืม้อำภรณ์ 514 พนดิำ   เหลำ่นภำกลุ    

485 ปำณสิรำ   จักรำบำตร        515 ตตยิำ   เนยีมสอน   

486 อธษิฐณั์ฐ   ผลแกว้     516 ฉันทนำ   ฤทธิณ์รงค ์   

487 นุชศรำ   ทำนค ำ   517 เอมกิำ   ยำมำกชู ิ  

488 PORN  LOM  518 บญุเพิม่   สงิหข์วำ    

489 สภัุตรำ   สขุสำยณัต ์ 519 กฤชเพชร   ถติยแ์สน  

490 พันธวัฒน ์  วอ่งพทิรูมำนะชัย          520 เยำวลักษณ์   สขุกำร

491 เกษม   ปิยะโชต ิ    521 แดง   ดวงแกว้  

492 ศริพิร   สมประสงค ์ 522 ปรำณี   แกว้ชเูสน   

493 แคททรยีำ   นอ้ยมะลวิัลย ์ 523 อนงค ์  พวงทอง

494 ไพรนิทร ์  อรสขุศร ี 524 ณัฐพล   มั่งนมิติร

495 คงศักดิ ์  ดว้งพบิลูย ์ 525 ไพศำล   ศักดิศ์รสีกลุชัย

496 ประพษิ   หมืน่ช ำนำญ    526 อมัพวรรณ   กษิรสทุธิ

497 สรญำ   วัชรวำณชิยว์งศ ์   527 สมศักดิ ์  ชำยเกตุ

498 อนุชำ   วัฒนำภำ     528 พรีพงศ ์  เนตตกลุ

499 อธริำช   ธบิด ี   529 ชนัยชำต ิ  สวุัณณะโชติ

500 ดลฤด ี  ถนอมศลิป์      530 นภัทร   สลีำยงค์

501 ชชูัย   มว่งศริ ิ 531 ณฐมน   แกว้กลำ้

502 ชมุพล   มุง่โนนบอ่      532 พัฒนำ   หมอกมงุเมอืง

503 พรรัตน ์  สูส่ม 533 ญำณศิชำ   เกตมุนุนิทร์

504 ณภำภัช   คงชนปณุณโชค 534 ณัฐพล   ศริศิักดิ์

505 อนุพัฒน ์  กำรเกง่    535 กริทัต   เจมิจรงุ

506 อมร   ญำรักษ์  536 ศักดำ   เจตสริโิรจน์

507 มรกต   นอ้ยศริ ิ  537 พษิณุ   วงศพ์รชัย

508 ชนะชัย   ทองงำม      538 กวศิรำ   ฤทธิค์ ำรพ

509 SOPHA  SEA       539 เพิม่ศักดิ ์  ไวทยกลุ

510 รณฤทธิ ์  แกว้เผอืก  540 ภัทรภร   พลูทวี
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541 วำสนำ   ชรัูตน์ 571 สดุใจ   เครอืนำค

542 ปรยิณัฐ   รจุชิัยวสิฐิ 572 ทรำภรณ์   กรธีำธร

543 พงษ์พันธุ ์  จติรำวทิย์ 573 ปนัสชำ   ค ำไท ้

544 สภุลัคน ์  วงศไ์พศำลลักษณ์ 574 ภรรชรนิทร ์  โลห่ค์ ำ

545 ธัญพร   วฑุฒยำกร 575 กญัญศ์ริ ิ  สริปัิญญำวรคณุ

546 ชไมพร   แซเ่ลำ้ 576 เมทนิ ี  บญุจวง

547 ภัทรกร   แซต่ัง้ 577 สรำวธุ   สขุสวัสดิ์

548 เฉลมิพล   วชิชำชู 578 วันเฉลมิ   ไตรคณุำกร

549 รุง่ทพิย ์  เกดิสมบรูณ์ 579 ปำรฉัิตร   สำยหลี

550 ชลธชิำ   ตุน่ค ำ 580 สมยศ   จันทรเ์ปลง่

551 กมลำ   หน่อทอง 581 ภัสศกิำนต ์  อนุรัตนพ์ำนชิ

552 ชญำดำ   จันทรศ์รี 582 ธัญญำ   ศรโีพธิ์

553 อรพรรณ   พนูทอง 583 ภำสศดำ   เต็งพมิำย

554 อมุำภรณ์   ผลศริิ 584 ณัฐวฒุ ิ  มำกสรุยิว์งศ์

555 นภำภรณ์   สรุยิเกษ 585 เกศนิ ี  นลิสวุรรณ

556 ดลยำ   เยำวหลี 586 นันทวรรณ   มว่งมี

557 เมธ ี  ทองดี 587 เฉลมิพงษ์   โตพัฒนำ

558 สำทติ   ศรปีระเสรฐิ 588 พงศกร   บัวสมยุ

559 ศลติำ   ไชยหลำ้ 589 วภิำกร   ศขุพมิำย

560 ปิยำภรณ์   สนิทร 590 ดวงพร   ชำวลีแ้สน

561 เบญญำพร   รัตนวจิติร 591 กลุธดิำ   ไชยสตัย์

562 ธงชัย   พลสงูเนนิ 592 อำรยีำ   ภำยสนัใจ

563 ศศธิร   พันขำม 593 อมุำภร   นำรนิรักษ์

564 มนตร ี ลำมนเทยีน 594 สำวติร ี  สวำ่ง

565 อฑัฒฐ์ำกร   ภำวพีรหมมำศ 595 รุง่นภำ   เรอืงไพศำล

566 ฐำปน ี  พบิลูย์ 596 วรัิช   สนัตภิำพ

567 ชยตุมพ์งศ ์  โพธสิตัย์ 597 กนกวรรณ   สำยสงเครำะห์

568 บญุชัย   ศักดิแ์สงไกล 598 จริำภรณ์   จันทรง์ำม

569 อทวิำ   ผลสนิ 599 ประพันธ ์  เจรญิรักษำ

570 ชำญวฒุ ิ  แสงรัตนำภรณ์ 600 พรชัย   ดรุยิพันธ์
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601 รัตนภรณ์   อกัษรกำญจน์ 631 ด ำรงคศ์ักดิ ์   ทองใบ

602 สำยสมร   สวัสดี 632 อญัชล ี   ประกติสวุรรณ

603 จรญิญำ   มำตรสงิห์ 633 สะใบทพิย ์   ตะ๊ค ำ

604 ธรรมรัตน ์  พงศเ์พ็งธรรม 634 วบิลูย ์   ทวสีกลุชัย

605 วบิลูย ์  มำลเิสน 635 รณฤทธิ ์   จฬุพันธท์อง

606 สำกจิ   วัฒนวำรณุ 636 อญัชล ี   บัวศรปีระไพ

607 สญิำธร   โสภณ 637 อญัญรัตน ์   เจรญินำม

608 เบญญพร    ลลีำอำรยสกลุ 638 ชไมพร    สกลุสมัฤทธิ์

609 สรรพสริ ิ   วัฒนสริสิขุ 639 ภำณญำ    พจิติรชมุพล

610 ศริพิร    สทิธฤิทัย 640 จันทรด์ ี   จงตรอง

611 ANDRE JAN ALLEN 641 อรวรรณ    ศริกิลุ

612 ทรำยแกว้    ตันสงูเนนิ 642 ชำญวทิย ์   สมุนศำสตร์

613 มณฑำ    เครอืแปง 643 ดวงฤด ี   ชว่งกรดุ

614 นวรัตน ์   หมูเ่มอืงสอง 644 ไชยวฒุิ ์   พึง่ทอง

615 อรพนิท ์   ตอ่ระยบั 645 วรัิณภัทร ์   สถติยจ์ริฐำกรู

616 พงศพ์ทัิกษ์    เชือ้จิว๋ 646 สชุำดำ    เฌอหมือ่

617 อบุลรัตน ์   เจรญิศลิป์ 647 รัตตยิำกร    เนตรสงูเนนิ

618 อมร    ภัทรสกลุำนันท์ 648 จริำพร    ชฝูำอบ

619 จนิตนำ    ปกป้อง 649 พรพมิล    แซต่ัน

620 สพุชิญำ    มลูดำเพ็ชร 650 ธนกร    โฉมที

621 พัชรนิทร ์   แสงไทย 651 วสนัต ิ   เรอืงสวุรรณ์

622 ณธันยธ์ร    วงษ์บัณฑติเจรญิ 652 วนำล ี   แซห่วำ่ง

623 มำนะ    เอี๊ยวคนอง 653 ไพฑรูย ์   วอตำมพรัิตน์

624 ไพบลูย ์   เหลอืงสนุทรชัย 654 สพัุตรำ    ลำกทัศน์

625 กำหลง   อูท่อง 655 สมคดิ    ทองเนตร

626 สรำรัตน ์   เลศิรัตนำพร 656 เจรญิรัตน ์   เจรญิจำรพัุชร์

627 วนดิำ    วรเมธำมำศ 657 ฐำปกรณ์ ยีร่งค์

628 นงนุช    เลีย่วปรชีำ 658 กนกวรรณ แกว้แพงมำก

629 อนุสรณ์    จันทรประทปี 659 SANDER CHRISTIAN LEENMAN

630 ณัฐญำ    รณกรกจิอนันต์ 660 โสภณ ฮะสนุ
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661 พยหุล สนิทอง 691 ชมพนุูช จรชีัยโยธนิ

662 กฤตมิำ เอีย่มจรัส 692 ธัญกมล กลุธำดำศักดิ์

663 สนุทร ีวริะพำนชิ 693 พงศด์นัย อ ำนวยนวพร

664 สทุธนัินท ์กลุตรัยลักษณ์ 694 อนุสรณ์ โสตะจนิดำ

665 กรองแกว้ แสงส ำลี 695 เอือ้องักรู ชนะจรัญวทิย์

666 เฉลมิ ไวยศลิป์ 696 กชรัตน ์ศรวีำสโนดม

667 ศริพิร แกว้สขุ 697 วเิชยีร แป้นประโคน

668 เกษรำพร ศรโีมง่ 698 อญัชนำ ปรำกำรรัตน์

669 วจิติตรำ ภูม่งคลสรุยิำ 699 ชนกนัต ์อไุร

670 ฐติกิำ อภัยพลชำญ 700 ทัตพชิำ บญุเตมิ

671 สโุชต ิเกรยีงศรสีกลุ 701 วภิำ วรีวัฒนำธกิลุ

672 รัศม ีรอิบุล 702 ประสำร ยศสมบัติ

673 รัชพล ส ำรำญใจ 703 วรันตภ์รณ์ เกือ้สวุรรณ

674 จติรำวด ีภูค่ณุธรรม 704 นพินธ ์ชัน้บญุใส

675 พรีะพงษ์ สำดะระ 705 ณัฐวรรณ จันทรห์ลำ้

676 ศรนิรัตน ์ลิม้มงคลฐติิ 706 ประพัฒน ์ประเสรฐิพพัิฒน์

677 อจัฉรำ แกว้ทรัพย์ 707 จำตรุงค ์ทรพับ

678 ชฎำ วฒุปิระเสรฐิ 708 วรรณี ตันตบิญุชู

679 อนันตช์ัย นเรนทรส์ทุธิ์ 709 กำนดำ แผว้ใจดี

680 อลสิำ สกลุพฤกษ์ 710 กมัพล สวุรรณเวก

681 อกุฤษฎ ์ศรสีมยศ 711 จรัิชยำ แสงเฮอ่

682 น ้ำทพิย ์เมอืงปลอด 712 ทพิยว์รรณ บอ่แกว้

683 สวุภิำ สมสวัสดิ์ 713 สทุนินะ ปัญญำใหญ่

684 คุม้ครอง แซเ่จยีง 714 นวิัต ิยิม้ถนิ

685 หนึง่ฤทัย อรรถเจดยี์ 715 ศริลิักษณ์ ทโิพธิค์ำ

686 สรุเดช พำนชิ 716 ชนนิทรนุ์ช เดชปรชีำชัย

687 เกรยีงศักดิ ์ขนุนำแดง 717 วริมยั สำมรรคสำสน์

688 วรวฒุ ิเทยีวสนัเทยีะ 718 ญำดำ เจรญิทพิยปั์ญญำ

689 ววิัฒน ์จงวไิลพร 719 นวิัฒน ์ชำดี

690 ฉลอง แสงสขุ 720 วเิศษ ประอำง
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721 สมบัต ิประดับสวุรรณ 751 กรีดติ	  เกยีรตอิำรยะกลุ

722 กติต ิรุง่เรอืงสริโิรจน์ 752 กฤษฏำ	  มะเฮง

723 สมเกยีรต ิเปลง่ฉวี 753 AUNG THIN HLAING	

724 สมพงศ ์ทพิวำรี 754 เกศเกษร	  จันทรโ์ต

725 ชัยวัฒน ์ทัดจันทร์ 755 กนกกำญจน	์  กองทอง

726 ปรศินำ สริอิำชำ 756 แหล	่  พันธจั์นทร์

727 มยรุ ีพลเยีย่ม 757 ลลติำ	  รปูทอง

728 สวุรรณภำ ถำวร 758 ค ำเตมิ	  พปิระพำ

729 ดนุชำ จริำนันตรัตน์ 759 สนุษิำ	  จันทรนภิำ

730 ธรีะ ตัง้วริยิะไพบลูย์ 760 วทิยำ	  รอดเลีย้งชพี

731 รตกิร ทองกระสนั 761 ณภัสชญำ	  ปยุเจรญิ

732 ดอกออ้	  หมืน่เคน 762 กษิรำ	  มณีรัตน์

733 สจุติตำ	  ค ำคอ้ม 763 เสำวภำ	  บชูำ

734 ธรีพงษ์	  เมอืงจนี 764 สมฤทัย	  แซเ่อ็ง

735 ณภัทร	  ปรญิญำนุสรณ์ 765 ปรำงทอง	  จันทรวงศ์

736 NI NI WIN	 766 พเิชษฐ ์   ออ่นศรี

737 YOEUN	 NUN 767 ปณุยนุช	  บรภัิณฑ์

738 ภำณุพงศ	์  มงคล 768 ภชูติ	  อเุทนรัตน์

739 เสำวนยี	์  ขดัศรี 769 กนกพร   เกษมกจิวัฒนำ

740 ธำรญิำ	  เหลำ่วอ 770 อตัถกฤษณ์	  ณ บำงชำ้ง

741 ลัดดำวรรณ	  เป้จิว๋ 771 สนัุนทำ	  ทองเสีย่น

742 สปุรำณี	  สขุผล 772 จดิำภำ	  เอีย่มอำจ

743 อลงกรณ์  บญุมว่ง 773 ปภำอร	  กฤตพรวงศ์

744 กฤษฎำ	  ฤทธิ 774 สมจติร	  นธิำกร

745 สวุจัิกขณ์	  ป่ินเกตุ 775 กนกวรรณ	  สขุป้อม

746 อนน	  จันทมิำ 776 วัชรนิทร	์  กรณุำ

747 ถนอม	  รนิปัน 777 พนูศักดิ	์  นำคเกีย้ว

748 ชำญชัย	  ธำรำพงษ์ 778 ภตินัินท	์  บญุเกดิ

749 กนกวรัณชน	์  พำรำ 779 จำ๋มค ำ	  จองใจ

750 นุชจณี	  ศรโีตนด 780 นพดล	  พุม่พฤกษ์
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781 ณัฏฐชัย	  สปีำน 811 กฤษนะ	  รัตนพัฒน์

782 สมศร	ี  ทะรันทร์ 812 สถติย	์  เพ็ชรโยยิง่

783 นรำทพิย	์  แดงดำ 813 สพัุตรำ	  เรอืงณรงค์

784 อญัธกิำ	  ตดิมำ 814 นลนิ	ี  จ ำนงคภั์กดี

785 ศรัณยรั์ชต	์  เล็กพลูเกดิ 815 กรีตยิำ	  สวัสดิล์น้

786 อทิธชิัย	  นุแรมรัมย์ 816 ทศพล	  ค ำมลู

787 อ ำพล	  เปลีย่นทองค ำ 817 พรีะ	  แสงสวรรค์

788 ณัฐวัต	ิ  แชม่ชอ้ย 818 มำนะศักดิ	์  แพงมำพรหม

789 ศศธิร	  พฤกษ์สนุทร 819 กลุดำ	  ฉำยเนตร

790 เจนจริำ	  จันทรัตน์ 820 วภิำดำ	  ชำวรำษฎร์

791 วจิติร	  อสีำ 821 KIBEUM	  LEE

792 ประภำพร	  ชำยค ำ 822 อนุกลู	  ฐติปิรวิัฒน์

793 ภวูเดช	  คุย่ปรำงค์ 823 ปนัดชัย	  ป้องค ำสงิห์

794 เต็มศริ	ิ  เจรญิคณู 824 มำนะศักดิ	์  มณีรัตน์

795 สมิำพร	  แจง้จรัส 825 วันชัย	  จันทะศรี

796 เสำวรัตน	์  กลิน่กลับ 826 ชวีำรัตน	์  ยำยรัิมย์

797 สำวติร	ี  หลงมำดี 827 พเิชษฐ	  บำ้นปิน

798 ฐนดิำ	  ปลัดใหญ่ 828 สขุวศิญ	์  จันทรค์ ำ

799 ชดิชนก	  เมอืงขนุรอง 829 ธัญญลักษณ์	  นนทวิัชร

800 อญัชล	ี  ลอมโฮม 830 ขวัญชัย	  รุง่สกลุ

801 ศรยทุธ	  สรุะสงิห์ 831 กนัทมิำ	  ปะรำ

802 สรุยินั	  พลพนิชิ 832 อ ำพร	  สขุสมบรูณ์

803 สพุรรณี	  ไดม็อค 833 เกยีรตชิัย	  ปันวำละ

804 ไอยดำ	  จันทมนั 834 อภวิทิย	์  ทำ่ประดจุ

805 อรอนงค	์  ค ำดวง 835 ณรงค	์  อนิเอก

806 ประจวบ	  ไชยพมิพำ 836 ธนพงศ	์  ศรศีภุชัยยำ

807 พงศพ์ล	  เตมยี์ 837 อดสิร	  ก ำลังหำญ

808 พรกมล	  บญุนำค 838 สรุวิัสสำ	  พงษ์หรัิญสธุี

809 AJEAMA	  SAEMHE 839 เอกลักษณ์	  อนิทรแ์พง่

810 ปรำณีรัตน	์  สำระมลู 840 ชัชวำลย	์  ภำรสงัด
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841 จันทรเ์พ็ญ	  มว่งโพธิ์ 871 ฤกษ์ฤทธิ	์  พนูสงูเนนิ

842 อำพันธวรรณ	  เกษมสวุรรณ 872 ทรงกรด	  ทองถนอม

843 จรณู	  นนทไ์ธสงค์ 873 ประชำรัฐ	  ดำรำเพ็ญ

844 ธรรมลักษณ์	  ทมิสำ 874 เกรยีงไกร	  กก๊ใหญ่

845 กมล	  เผอืกเพ็ญ 875 ชำญณรงค	์  เทพสตูร

846 ค ำผอง	  บญธรรม 876 สมจติร	  พงษ์โมลำ

847 รวยีำ	  เชือ้ช ำนำญ 877 KHAING SAN WIN	

848 ธนะกฤษ	  นนทค์ ำวงค์ 878 สมชำย	  แซเ่ลำ้

849 อสิรยี	์  อษัณำงคก์รชัย 879 สงวน	  นำมจ ำลอง

850 กชพร	  ด ำปำนดี 880 วลิำวัณย	์  ปรำงทอง

851 เพชร	  หวัง่หลี 881 ปรญิญำ	  ชัยนอ้ย

852 ล ำเพยีร   บญุเลศิ 882 รุง่รว	ี  ภูเ่จรญิ

853 พรเพ็ญ	  ทำโพธิท์อง 883 ศรำวธุ	  รำศี

854 รัฐนันท	์  ศริโิภคำ 884 กำญจณีย	์  พระพรเพ็ญ

855 สวุกิำญจนำ	  หนูเอยีด 885 กรรณกิำร	์  ชนิำรักษ์

856 กติตวิชิญ	์  ปกุหตุ 886 พรทพิย	์  ป่ินสวุรรณ

857 ณศิำ	  นิม่ผล 887 วรัิตน	์  บญุนำรักษ์

858 อไุร	  แกว้เดอืน 888 ชำตชิำย	  จอมครีี

859 กฤตธนดล	  ทองเวยีง 889 นดิำ	  จติจ ำนงค์

860 พรประภำ	  หำรวชิัย 890 จริำย	ุ  สพุรรณกลู

861 ประภำพรรณ	  ลิม่สกลุ 891 นุชร	ี  หลอ่แท ้

862 นมสัพร	  ฉมินกิร 892 จติธำดำ	  หำญณรงค์

863 ปัณฑติำ	  ผวิค ำ 893 สชุำต	ิ  สมจติร

864 ณภัทร	  อธวิรรธนกลุ 894 จรัญ	  แกว้มะณีแสง

865 ทองสอน	  สำยเนตร 895 สธุำทพิย	์  เสงีย่มศรี

866 อคัรเดช	  อศัวภมูิ 896 กลัป์	  เพชรำภรัิชต์

867 ชญำณ์วรรณ	  ปันชัย 897 อทิธธิรรม	  หลวงรำช

868 ดอกแกว้	  มธรุพรพพัิฒ 898 สมร	  หวังบ ำรงุ

869 มลัลกิำ	  แกว้สนีวล 899 พรบิพันดำว  ศรพัีนธบตุร

870 ยทุธนำ	  บญุญำณกำรณ์ 900 วำรนิพรรณ  สรุวงคช์ัยธวัช



ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ

รายชือ่ผูโ้ชคด ีจากรายการ " ทมีชอ้ป ชาตไิทย "

รางวลัที ่3. บตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว มูลคา่ 1,000 บาท จ านวน 1,000 รางวลั

901 ปรำงทพิย	์  เพยีงจันทร์ 931 เอกชัย ปทำน

902 ชัยวฒุ	ิ  บญุวัฒน์ 932 มำนพ เกษมตุิ

903 พรจันทร	์  ประภำนนท์ 933 ไตรรัตน ์จติพทุธิ

904 ไตรภพ	  ประเสรฐิพงษ์ 934 มะ แวกำจิ

905 สนัต	ิ  อนิรำช 935 วชิำญ งำมลำ

906 ประภัสสร	  เย็นประโคน 936 ปัทมำ ด ำรงชัย

907 สรำล	ี  พนิจงสกลุดษิฐ์ 937 อมรรัตน ์สรุทำนตน์นท์

908 ตุม้ทอง	  ส ำเนยีงดี 938 กญัญณัช ศรแีจม่

909 ปรยิวัตร	์  ถิน่หลวง 939 วรเชษฐ ์สกลุคู

910 สภุำพร	  ชปูระดษิฐ 940 สมชำย ตัง้สวัสดิช์ัยกลุ

911 เนตรชนก	  นทกลุ 941 ปัทมำวด ีผำสขุ

912 ธรรมรัตน	์  นมิติรทรัพย์ 942 ชตุมิำ ลกูจันทร์

913 พรสดิ	  เทีย่งกนิรี 943 วำรณีุ ลิม้ตระกลู

914 ธันวว์ด	ี  รรัิตนพงษ์ 944 พนม สงสรุนิทร์

915 เจรญิวสิสิ	  ดอนจันทร์ 945 พมิพล์ดำ เฉลมิเสรมิศรี

916 อมุำพร	  แกว้หนู 946 จตพัุชร ทน่ไชย

917 ประวทิ	  ทัศนจิ 947 กติยิำ อมัภรัตน์

918 วรวฒุ	ิ  ศรสีขุ 948 ณัฐกร บญุดี

919 สนุติรำ	  อสิรำนุวรรธน์ 949 จริพงษ์ เดือ่ไธสง

920 สวุรรณี	  สือ่วงศส์วุรรณ 950 วโิรจน ์ดอนทพิยไ์พร

921 อภสิทิธิ ์อยูส่ขุ 951 ณชิำภัส ค ำสวุรรณ

922 ศรจัีนทร ์ตันตนิรีนำท 952 ศภุกร อนิทนำเกตุ

923 ธนกร ไชยโรจนรั์ตน์ 953 หยำดพริณุ ทองงำม

924 รอมอืละ๊ มะหะมงิ 954 สขุสนัต ิเอมใจ

925 ธรีศักดิ ์ศรพีทัิกษ์ 955 ปฏมิำ ตันตเิมตตำ

926 สวุชิ แกว้ดวงโต 956 บษุรำ ประกอบวรรณกจิ

927 ตรพีร ฤำกจิ 957 วรสิรำ ชืน่ศรสีวำ่ง

928 มำลัยรัตน ์โพธิว์รรณ 958 อนิทชุญำ นำมมนัทะ

929 สวุรรณำ จงกติตมิหำ 959 ณัฐวรรณ ธรีวชิญกลุ

930 สนัต ์สนิธฉัุตร 960 กลุนำร ีกจิเจรญิ



ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ

รายชือ่ผูโ้ชคด ีจากรายการ " ทมีชอ้ป ชาตไิทย "

รางวลัที ่3. บตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว มูลคา่ 1,000 บาท จ านวน 1,000 รางวลั

961 ทองถม ฉมิพลี 981 ตนภัทร จริะมำนะพันธ์

962 รัตตยิำ สงัขศ์ริ ิ 982 วศิษิฎ ์รักษ์วศิษิฎว์งศ์

963 นฤชำ ศริวิัฒน ์ 983 ณัฐภัทร ์คณุะวัฒนำกรณ์

964 สรุทนิ โพรักนำม 984 วมิลนิ จริสทิธิ์

965 เพ็ชรภมู ิคำเบรยีล 985 รัตนำ สงัวำลวชิัยโรจน์

966 รัชวัตร ์ปำนนำ 986 อนุรัตน ์ฉลำดล ้ำสกลุ

967 สดุำพร ชวีะสริภัิทร 987 อมรรัตน ์ศรินุิพงศ์

968 วทิวัส อคัรพงศพ์ศิักดิ ์ 988 สวุัฒนำ เขยีวเมน่

969 ศริพิร ใจดเีฉย 989 วลัยลักษณ์ วจิติรนรัินดร

970 วรีะชน เตอืนใจยำ 990 นฤมล ฮะคอ่ม

971 ฐำนชิำ กติยำนนท์ 991 วริยิำ ชนะพมิพ์

972 สจุติรำ สนุทรศำรทลู 992 นันทรัตน ์เจรญิสขุ

973 สนุสิำ ตรูเิยร์ 993 วรญิญำ สนัตโยตม

974 พงศส์ทิธิ ์เรอืงสวำ่ง 994 มำโนช หอมเหมอืน

975 ฐำปณี  ธนะจนิดำวงษ์ 995 ณัฐพล แซจ่ง

976 ปกรณ์ โตมำรชนิ 996 สวุลักษณ์ นำคยำ

977 พศวัต รัตนวทิรูย ์ 997 พัชรนิทร ์โชคระดำ

978 วบิลูย ์วงสกลุ 998 ทัตพล พลูอ ำไภย์

979 สดุำวณ์ี พัฒนพสิทุธชิัย 999 วลัยพร เข็มเพ็ชร 

980 กนกวรรณ แตงวงษ์ 1000 SEAN PIGGOTT


