ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 1 :

ลําด ับ

ชือ-สกุล

ทองคําแท่ง
มูลค่ารางวัลละ 220,000 บาท จํานวน 7 รางวัล ได ้แก่
เบอร์โทร

จ ังหว ัด

1

คุณ กัลยารัตน์ ชาตินันทน์

096-79822XX

ลําปาง

2

คุณ จีรภัทร บุญครอง

080-21135XX

อุบลราชธานี

3

คุณ จุฑารัตน์ ไพรพนาพงศ์

086-77950XX

ตาก

4

คุณ ดนัยภัทร์ เดียระสิน

089-44017XX

กรุงเทพมหานคร

5

คุณ ธวัชชัย สามัคคี

093-91675XX

นครศรีธรรมราช

6

คุณ รัตน์ ทุง่ สนุ่น

085-32653XX

กําแพงเพชร

7

คุณ วรรณภา ทาทอง

063-54320XX

พะเยา

ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 2 :

สร้อยคอทองคํา
มูลค่ารางวัลละ 22,000 บาท จํานวน 70 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 1)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

1

คุณ กนกวรรณ ทองสิน

083-11023XX

ตรัง

2

คุณ จิรพัฒน์ ศรีอศ
ั วประเสริฐ

094-85891XX

กรุงเทพมหานคร

3

คุณ ฉวีวรรณ คูณพรม

063-57694XX

สกลนคร

4

คุณ ชตียาฟา มีนา

097-08712XX

ปั ตตานี

5

คุณ ชนาพร อนันต์

064-13539XX

สงขลา

6

คุณ ชัดชัย ถนอมสุขสินชัย

063-2407XX

กรุงเทพมหานคร

7

คุณ ฐานิดา ปิ นสยาม

087-45196XX

อุบลราชธานี

8

ร ้าน ดีเลิศ

081-70584XX

กรุงเทพมหานคร

9

คุณ ตรีชฎา ขุนปั กษี

089-69800XX

กรุงเทพมหานคร

10

คุณ ทวีวัฒน์ เอียมบํารุงสกุล

087-02688XX

นนทบุรี

11

คุณ ทัศนีย ์ ปิ นสุวรรณคุปภ์

02-24529XX

กรุงเทพมหานคร

12

คุณ ธนพงศ์ ภักดีแก ้ว

081-08732XX

กระบี

13

คุณ ธนภัทร รักษาชล

089-64634XX

ตรัง

14

คุณ ธรรมรัชน์ ผ่องศรี

087-77812XX

อุบลราชธานี

15

คุณ ธราธร อินทรประดิษฐ์

091-02871XX

อุตรดิตถ์

16

คุณ ธัญญรัตน์ แซ่โง ้ว

063-96916XX

นราธิวาส

17

คุณ ธีรศานต์ ยโสธร

087-06489XX

ยโสธร

18

คุณ นฤภร สมตัว

095-96111XX

ฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 2 :

สร้อยคอทองคํา
มูลค่ารางวัลละ 22,000 บาท จํานวน 70 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 2)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

19

คุณ นันทนา ชินเวนิชพิจ

02-37805XX

กรุงเทพมหานคร

20

คุณ นาท ภาคิน

080-12444XX

แพร่

21

ร ้าน นํ า เซ่งเฮง

080-48009XX

อุบลราชธานี

22

คุณ นิธพ
ิ ัฒน์ พลนามอินทร์

085-14656XX

นนทบุรี

23

คุณ นิสารัตน์ แซ่ฉัว

084-15678XX

กรุงเทพมหานคร

24

คุณ นูรโซเฟี ย เจะโด

082-82307XX

ปั ตตานี

25

คุณ นูรซ
ี าน ลาลา

089-97766XX

ปั ตตานี

26

คุณ บรรณวัชร แสนศรีบรรพต

090-21311XX

พิษณุโลก

27

คุณ บุญรัตน์ ช่วยจุลจิตร

086-95987XX

ภูเก็ต

28

คุณ ประภาส แสนภักดี

087-85902XX

ขอนแก่น

29

คุณ ปรินทร์ พงศ์พลไพรวัน

064-87965XX

นครสวรรค์

30

คุณ พรสุดา แซ่หว่าง

090-18450XX

กรุงเทพมหานคร

31

บริษัท ฟิ วเจอร์ การค ้า (8529) จํากัด

062-66939XX

สมุทรปราการ

32

ร ้าน มงคล กาแฟโบราณ

089-72083XX

อุบลราชธานี

33

คุณ มยุรี ตันมิง

084-77319XX

สมุทรปราการ

34

คุณ มยุรี เสนา

087-28427XX

ภูเก็ต

35

คุณ มลธราทิพย์ อินทรแก ้วศรี

081-53609XX

นครศรีธรรมราช

36

คุณ มลฤดี เหล่ามงคลนิมต
ิ

02-70346XX

สมุทรปราการ

37

คุณ มะลิ พันพัทธิ

080-04279XX

ปทุมธานี

38

ร ้าน รุ่งเรือง บรรจุภัณฑ์

087-26692XX

นนทบุรี

39

คุณ วณิชวิ า ศุภวาทิน

084-69499XX

ระยอง

40

คุณ วรรณวิสา แก ้วกลาง

098-74258XX

ตรัง

41

คุณ วรรณา รักษาวงษ์

061-71609XX

นครนายก

42

คุณ วรุตม์ อมรชัยเลิศพัฒนา

087-69190XX

กรุงเทพมหานคร

43

คุณ วัชระ แอบสุคนธ์ครี ี

084-88666XX

พิษณุโลก

44

คุณ วันทนา สุขสําเนียง

02-99298XX

ปทุมธานี

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 2 :

สร้อยคอทองคํา
มูลค่ารางวัลละ 22,000 บาท จํานวน 70 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 3)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

45

คุณ วิโรจน์ วงศ์ธัญลักษณ์

044-2661XX

นครราชสีมา

46

คุณ วิภาค ลิมปิ องั คนันต์

081-89966XX

แพร่

47

คุณ ศรชัย ชินวรนิชกิจ

02-58801XX

นนทบุรี

48

หจก. ศิรโิ ภชย์

039-5113XX

ตราด

49

ร ้าน ส. รวยเจริญ

089-49777XX

สมุทรปราการ

50

คุณ สมบูรณ์ วิฑรู ชาตรี

086-47824XX

ตรัง

51

หจก. สหภัณฑ์ พาณิชย์การค ้า ระยอง

061-42469XX

ระยอง

52

คุณ สาคร แดงกูล

091-92625XX

ฉะเชิงเทรา

53

คุณ สิรริ ักษ์ พันลา

086-65474XX

ลําปาง

54

คุณ สุกานดา คูป
่ ระดิษฐ์

081-08189XX

นครศรีธรรมราช

55

คุณ สุณีย ์ ณั ฐรังสี

089-62911XX

อุบลราชธานี

56

คุณ สุภาวดี แซ่ลม
ิ

081-82121XX

กรุงเทพมหานคร

57

คุณ สุวัฒน์ ซิมสุวฒ
ั น์

088-63543XX

นครศรีธรรมราช

58

คุณ หนูสาํ จําปาวัตตะ

093-49336XX

ขอนแก่น

59

คุณ อภิญญา พิรารัตน์

089-48354XX

เชียงราย

60

คุณ อรดี ศรีเนตร

081-57312XX

อุบลราชธานี

61

คุณ อรมาลี ชาวดอน

097-96980XX

นครราชสีมา

62

คุณ อัมภาวัน กิจงาม

061-48961XX

ปทุมธานี

63

คุณ อายุบ คอยา

086-28670XX

นราธิวาส

64

ร ้าน อีด ชาไข่มุก

081-78325XX

เชียงราย

65

คุณ ฮือแม่ง ยุตะเด ้ง

089-87829XX

ยะลา

66

ร ้าน เชอร์รี ชานมไข่มก
ุ

089-54245XX

กระบี

67

ร ้าน โยนา บรรจุภัณฑ์

084-36772XX

นนทบุรี

68

คุณ ใหม่ แหล่งสนาม

086-50075XX

กรุงเทพมหานคร

69

คุณ ไพโรจน์ ประภาภิรมย์กล
ุ

089-92420XX

กรุงเทพมหานคร

70

คุณ ไพลิน โชติปทุมวรรณ

084-20983XX

เพชรบูรณ์

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 1)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

1

ร ้าน ก. เจริญทรัพย์

082-32519XX

นนทบุรี

2

คุณ กนก พรหมขวัญทอง

084-84547XX

ตรัง

3

คุณ กนกพรรธน์ แพรวงษ์ โรจน์

089-98469XX

นครสวรรค์

4

คุณ กนกวรรณ ศรีทอสุข

085-11626XX

ปทุมธานี

5

คุณ กนกสฤร นาคสุรน
ิ ทร์

085-04161XX

เชียงราย

6

คุณ กรณั นทร์ เจริญสิทธิ

089-37059XX

กรุงเทพมหานคร

7

คุณ กรรณิการ์ เขียวชะอุม
่

084-93800XX

ฉะเชิงเทรา

8

คุณ กรรนิการ์ นิลนิยม

087-28182XX

สุราษฎร์ธานี

9

คุณ กฤตภัค รชตะเมธี

088-73930XX

อุบลราชธานี

10

ร ้าน กฤติยากร

089-76382XX

นครศรีธรรมราช

11

คุณ กฤษณะ นุคํา

089-75565XX

เชียงราย

12

คุณ กฤษดา สุวรรณศรี

097-28537XX

กรุงเทพมหานคร

13

คุณ กล ้าณรงค์ เจริญสุขพาณิชย์

095-85418XX

สมุทรปราการ

14

คุณ กวีวัฒน์ สายทองอินทร์

075-3891XX

นครศรีธรรมราช

15

คุณ กอมือเสาะ มามะ

088-83156XX

ปั ตตานี

16

คุณ กัญญณั ช โถวเลิศ

083-82251XX

กรุงเทพมหานคร

17

คุณ กัญญา ศักดาพิสท
ุ ธิ

089-86888XX

นครศรีธรรมราช

18

คุณ กัญพัชญ์ ใจดี

082-28242XX

นครศรีธรรมราช

19

คุณ กัญภิศา กิตติเฉลิมพงศ์

085-36882XX

ปทุมธานี

20

ิ ี ผู ้มีสต
ั ย์
คุณ กันย์สน

086-93980XX

พิษณุโลก

21

คุณ กัมพล สุวณิชย์

092-57896XX

สระบุรี

22

คุณ กัลยา กาลนิล

095-42921XX

ระนอง

23

คุณ กัลยา โรจนรัตนาพงศ์

089-28729XX

กระบี

24

คุณ กาญจนา เสียมวิศข
ุ

089-64076XX

พิษณุโลก

25

คุณ กาญจนา เณรพัด

081-36203XX

สุโขทัย

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 2)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

26

คุณ กาญจุรี จอนเกือ

080-53566XX

นครศรีธรรมราช

27

คุณ กานติมา นิมต
ิ กุล

086-66602XX

กรุงเทพมหานคร

28

คุณ การุณ กุลสถาพรชัย

062-54241XX

กรุงเทพมหานคร

29

ร ้าน กิงแก ้ว

045-7111XX

ยโสธร

30

คุณ กิงแก ้ว เซียงโหล

081-48038XX

ปทุมธานี

31

คุณ กิตติพงศ์ จังมานะกุล

081-71989XX

สุราษฎร์ธานี

32

คุณ กิตติพล ทองทศ

085-36912XX

นนทบุรี

33

คุณ กิตติพัทธ์ ศรีนรวรรธน์

089-74550XX

กรุงเทพมหานคร

34

คุณ กิมเค็ง กาญจนวัฒนา

044-2422XX

นครราชสีมา

35

ร ้าน กิมฮง เขือนธานี

045-2438XX

อุบลราชธานี

36

คุณ กืงแก ้ว ศรีอธัย

084-63964XX

ปทุมธานี

37

คุณ ขนิษฐา สุทธิ

095-56828XX

นครศรีธรรมราช

38

คุณ ขวัญเรือน วัชพลศุภากร

089-82306XX

ปทุมธานี

39

คุณ ขวัญใจ โสดา

081-48769XX

เพชรบูรณ์

40

คุณ ขวัญกาจ สุทสี

081-42279XX

เลย

41

คุณ ขวัญพัฒน์ ตังติยะพีนธ์

081-40604XX

พิจต
ิ ร

42

คุณ ขันทอง มานิล

081-55278XX

กรุงเทพมหานคร

43

คุณ ควรชิต ตุ ้นรัตน์

085-78850XX

ตรัง

44

คุณ คอตีเยอะ พะตะลู

080-13929XX

ยะลา

45

คุณ คอลีเยาะ ดอเลาะ

086-07057XX

ปั ตตานี

46

ร ้าน คัดสรร สโตร์

086-97993XX

กรุงเทพมหานคร

47

คุณ คําคอง บุษบรรณ์

081-87669XX

อุบลราชธานี

48

คุณ คําดี อุน
่ ยอด

061-42364XX

เพชรบูรณ์

49

คุณ คําป้ อ คํามล

081-88161XX

่ งสอน
แม่ฮอ

50

คุณ คําภีวัตร์ อ่วมพันธ์

095-16559XX

พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 3)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

51

หจก. คีเซ ้งเฮงโคราช

044-2417XX

นครราชสีมา

52

ร ้าน จงกลค ้าข ้าว

081-91060XX

กรุงเทพมหานคร

53

คุณ จยะพร เกิดศรี

086-97847XX

กรุงเทพมหานคร

54

คุณ จรวย ขาวสองเมือง

087-89182XX

ตรัง

55

คุณ จรัญ หมืนใจ

089-97138XX

นครศรีธรรมราช

56

คุณ จรัญญา ไชยสาหาร

089-69239XX

ปทุมธานี

57

คุณ จรินทร์พร โกพัฒน์ตา

081-97200XX

อุตรดิตถ์

58

คุณ จักรพงษ์ ไชยวงศ์

081-36644XX

เชียงใหม่

59

คุณ จันทนา เวียงวงค์

086-06060XX

สมุทรปราการ

60

คุณ จันทร์เพ็ญ ประทีป ณ ถลาง

099-40206XX

ภูเก็ต

61

คุณ จันทร์จริ า แซ่ล ี

061-30461XX

ชัยภูม ิ

62

คุณ จันทร์ทพ
ิ ย์ จันทร์อ ้าย

089-91920XX

อุบลราชธานี

63

คุณ จันทร์ธด
ิ า นาสงวน

085-26383XX

กาฬสินธุ์

64

ร ้าน จันทร์พานิช

089-69821XX

อํานาจเจริญ

65

คุณ จันทรา ประมูลสุข

090-90939XX

สมุทรปราการ

66

คุณ จันทะจอน หลวงจําปา

081-40256XX

อุบลราชธานี

67

คุณ จันทิมา พันธ์มณี

088-37705XX

บุรรี ัมย์

68

คุณ จันธิกา นราภิรมย์อนันต์

096-56999XX

สงขลา

69

คุณ จารุณี แซ่หยาง

082-16517XX

พิษณุโลก

70

คุณ จารุวรรณ นามเพราะ

061-57030XX

สุรน
ิ ทร์

71

คุณ จารุวรรณ วรวุฒพ
ิ ุทธพงศ์

081-89144XX

นครศรีธรรมราช

72

คุณ จําเนียร แก ้วกําเหนิด

082-99025XX

กรุงเทพมหานคร

73

คุณ จิดาภา แซ่เตียม

082-05146XX

กรุงเทพมหานคร

74

คุณ จินดา ยงยืน

084-84446XX

นครศรีธรรมราช

75

คุณ จินตนา สาหิมาน

094-41662XX

กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 4)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

76

คุณ จิรยุทธ อนันตประยูร

081-92442XX

กรุงเทพมหานคร

77

คุณ จิรวรรณ งามสอาด

062-81554XX

ขอนแก่น

78

คุณ จิรศักดิ เรืองสอน

099-15255XX

สมุทรสาคร

79

คุณ จิรัชยา วุฒป
ิ รีชา

096-34593XX

เชียงใหม่

80

คุณ จิรา ตะเหยง

081-96864XX

นครศรีธรรมราช

81

คุณ จิราพร ถนอมกลิน

086-34595XX

กรุงเทพมหานคร

82

คุณ จิราภรณ์ เชียงชุม

083-22903XX

กรุงเทพมหานคร

83

คุณ จิราวรรณ มาลัย

094-57414XX

บุรรี ัมย์

84

คุณ จิราวัชร์ จิรวัชรกรวีย ์

092-67462XX

กรุงเทพมหานคร

85

บริษัท จึงใจ ้หมง (2539) จํากัด

056-3141XX

นครสวรรค์

86

คุณ จุไรรัตน์ หน่อจํา

053-4513XX

เชียงใหม่

87

คุณ จุฑารัตน์ โรจนพิทยากร

086-33211XX

สุราษฎร์ธานี

88

คุณ จุรรี ัตน์ ลีลาบูรณพงศ์

086-44537XX

กระบี

89

คุณ จุฬารัตน์ แก ้วคํา

095-43222XX

ลําปาง

90

สหกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด

02-25199XX

กรุงเทพมหานคร

91

ร ้าน จูเนียร์

081-56511XX

ตาก

92

คุณ ฉลองรัฐ สําราญรัตน์

089-72577XX

ตรัง

93

คุณ ฉีหลัง แซ่ย่าง

092-90631XX

อุบลราชธานี

94

ร ้าน ช.พานิช

081-95620XX

ชุมพร

95

คุณ ชโลทร อักษรคง

081-13816XX

กระบี

96

คุณ ชนัฐพร นิพนธ์เจริญศรี

081-63458XX

กรุงเทพมหานคร

97

คุณ ชนัตกมล เพ็งพิศ

089-72489XX

ตรัง

98

คุณ ชนิตา พงศ์กระทุง

086-28127XX

นครศรีธรรมราช

99

คุณ ชยาธร รุณนก

081-99581XX

นครปฐม

100

หจก. ชลบุรพ
ี ัฒนาการค ้า

085-99750XX

ชลบุรี

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 5)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

101

คุณ ชวนขวัญ รัศมีแก ้ว

094-56242XX

พระนครศรีอยุธยา

102

คุณ ช่อ ชตาฤกษ์

093-74565XX

นครศรีธรรมราช

103

คุณ ชัยยศ เตชะวิชธนันท์

038-5113XX

ฉะเชิงเทรา

104

คุณ ชัยวุฒ ิ เหลียมมณี

083-43723XX

กรุงเทพมหานคร

105

คุณ ชาญชัย ยามธาตุ

081-26227XX

ขอนแก่น

106

ร ้าน ชามุกเมืองบัว (ติดไทยประกันชีวต
ิ )

093-27480XX

น่าน

107

คุณ ชิดชนก เมืองเจริญ

062-47901XX

เชียงราย

108

คุณ ชีระญา คําแสน

096-29361XX

นนทบุรี

109

คุณ ชุตก
ิ าญจน์ ประจง

081-87242XX

มหาสารคาม

110

คุณ ชุตก
ิ าญจน์ คุณการุณวงษ์

088-27837XX

อุทัยธานี

111

คุณ ชุรี สบประเสริฎ

061-25079XX

อุทัยธานี

112

คุณ ชุลพ
ี ร ส่านประสงค์

089-49142XX

สมุทรปราการ

113

ร ้าน ชูแสง การค ้า

055-4115XX

อุตรดิตถ์

114

คุณ ชูศักดิ แซ่หลิม

087-12383XX

กรุงเทพมหานคร

115

คุณ ฐตมร ทองเทนา

089-09226XX

กรุงเทพมหานคร

116

คุณ ฐยาณั ฐ อิฎฐ์จริ าภัช

083-56459XX

ปั ตตานี

117

คุณ ฐิตค
ิ มน์ ยอมสละ

063-62425XX

กรุงเทพมหานคร

118

คุณ ฐิตช
ิ ญา บริสท
ุ ธิ

087-51000XX

กรุงเทพมหานคร

119

คุณ ฐิตพ
ิ ร ภูเ่ ทศ

062-44166XX

พิษณุโลก

120

คุณ ฑริตา เปรมชุตวิ ต
ั

085-35396XX

สงขลา

121

คุณ ณกมล ณั ฐสุทสี

081-20922XX

อุบลราชธานี

122

คุณ ณฐศักดิ มาทรัพย์

086-66916XX

นครสวรรค์

123

ั สวยศรี
คุณ ณรงค์ชย

086-97374XX

สมุทรปราการ

124

ั ดิ เพิมมงคลกุล
คุณ ณรงค์ศก

089-86847XX

ภูเก็ต

125

คุณ ณั ชชา ดํารงโภวรรณ

094-46251XX

นครสวรรค์

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 6)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

126

คุณ ณั ชชา ชัยเดช

093-52654XX

หนองบัวลําภู

127

คุณ ณั ชชา คอเลาะห์

085-61115XX

กรุงเทพมหานคร

128

คุณ ณั ฐกฤตา จินารัตน์

081-17086XX

ปทุมธานี

129

คุณ ณั ฐชา เหล่าสิทธิ

063-59424XX

พระนครศรีอยุธยา

130

คุณ ณั ฐณิชา อาจหาญ

081-48439XX

กรุงเทพมหานคร

131

คุณ ณั ฐพงศ์ คงปลอด

088-39635XX

ตรัง

132

คุณ ณั ฐพล โชติยานนท์

094-12111XX

อุบลราชธานี

133

คุณ ณั ฐภัทร มุกดานั บ

086-03166XX

เชียงราย

134

คุณ ณั ฐวดี ลยานันท์

081-85941XX

กรุงเทพมหานคร

135

คุณ ดนุลดา ชูแก ้วประการ

081-53590XX

ภูเก็ต

136

คุณ ดวงนภา จันทร์ไพศรี

081-93955XX

ปทุมธานี

137

คุณ ดารณ๊ วรคุณพิธ ี

081-81507XX

กรุงเทพมหานคร

138

คุณ ดารณี ลีจงเพิมพูน

061-93543XX

อุบลราชธานี

139

คุณ ดาราทัย ใจมัน

089-83264XX

จันทบุรี

140

คุณ ดาวเพ็ ญ เกียรตินันท์

061-99593XX

นนทบุรี

141

คุณ ดาวเรือง พิมพ์ศรีโคตร

089-68568XX

กรุงเทพมหานคร

142

คุณ ดาวยศ วงชอง

087-32872XX

กรุงเทพมหานคร

143

คุณ ดํารงศักดิ อําไพ

094-56356XX

นนทบุรี

144

ร ้าน ต ้นนํ าซุปเปอร์สโตร์

043-2527XX

ขอนแก่น

145

ร ้าน ตาโด ้ โชห่วย

084-36104XX

กรุงเทพมหานคร

146

คุณ ถนอมศรี อรุณเลิศรัตนวิไล

077-3118XX

สุราษฎร์ธานี

147

คุณ ทรัพย์อนันต์ งามแพงพิมพ์

092-32957XX

สกลนคร

148

คุณ ทวินันท์ เพียรกล ้า

095-91274XX

กรุงเทพมหานคร

149

คุณ ทวี โอชุม

081-95837XX

สุราษฎร์ธานี

150

หจก. ทอแสงกระนวน

081-66134XX

ขอนแก่น

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
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ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

151

คุณ ทองคํา พวงลอย

083-38388XX

ศรีสะเกษ

152

คุณ ทัศนี จะรา

081-93002XX

กรุงเทพมหานคร

153

ิ
คุณ ทัศนีย ์ แก ้ววิชต

086-77356XX

กรุงเทพมหานคร

154

คุณ ทัศวรรณ เอียมสําอางค์

096-30180XX

กรุงเทพมหานคร

155

คุณ ทาทัต ธนกนก

090-97999XX

กรุงเทพมหานคร

156

คุณ ทิพรมณี กิจเดช

086-00382XX

นนทบุรี

157

คุณ ทิพวรรณ ศรีวงษา

093-47382XX

สกลนคร

158

คุณ ธเนศ หงษ์ ทอง

081-62179XX

กรุงเทพมหานคร

159

คุณ ธนกร ชูสวุ รรณ

083-64429XX

ภูเก็ต

160

คุณ ธนกฤต สุชาตวุฒ ิ

084-90459XX

กรุงเทพมหานคร

161

คุณ ธนพง วิมานนินทร์

090-21024XX

สมุทรปราการ

162

คุณ ธนพล โพธิสุข

02-45101XX

กรุงเทพมหานคร

163

คุณ ธนพล อรรถเกตุถาวร

089-77030XX

กรุงเทพมหานคร

164

คุณ ธนภรณ์ มหาขันธ์

081-58462XX

กรุงเทพมหานคร

165

คุณ ธนภรณ์ คันทัพ

061-75845XX

พิจต
ิ ร

166

คุณ ธนอรรถ ใบเศวต

062-94698XX

สุราษฎร์ธานี

167

คุณ ธนะรัตน์ ถาดไธสง

084-66579XX

กรุงเทพมหานคร

168

คุณ ธนะวรรธน์ สุขศรีเสริม

095-82632XX

กรุงเทพมหานคร

169

คุณ ธนากร วิเศษรัตน์

086-96002XX

ยะลา

170

คุณ ธนากรณ์ บุญเทียม

082-04576XX

นครศรีธรรมราช

171

คุณ ธนาภรณ์ จันทร์จัน

093-46369XX

นครสวรรค์

172

คุณ ธนาวุฒ ิ ฝั นรัก

091-16180XX

ตรัง

173

คุณ ธนิดา กรกชธนนันท์

095-56995XX

พัทลุง

174

คุณ ธนิศร รักจรรยา

082-52244XX

ปทุมธานี

175

คุณ ธรรมจักร เกียรติขจรไพศาล

082-48617XX

กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
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(หน้า 8)
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ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

176

คุณ ธรัช ปานงาม

081-54205XX

สงขลา

177

คุณ ธรินญา ออกเวหา

085-48748XX

กรุงเทพมหานคร

178

คุณ ธวัช สังข์สมุทร

081-93332XX

นครปฐม

179

คุณ ธวัชชัย วริยะนันทกะ

02-97082XX

กรุงเทพมหานคร

180

คุณ ธัญพิมล ตาปั ญญา

091-80680XX

ลําพูน

181

คุณ ธัญยพร แซ่จู

081-68621XX

นนทบุรี

182

คุณ ธัญรัศม์ สุรย
ิ าแสงศรี

083-96463XX

ปทุมธานี

183

คุณ ธัญวรัตน์ วงศ์ปะละ

087-33341XX

กรุงเทพมหานคร

184

คุณ ธัญวัฒน์ บุญธูป

084-68843XX

พิษณุโลก

185

คุณ ธาริณี เจิมมหานนท์

084-13296XX

ชุมพร

186

คุณ ธิดารัฐ ขําสุวรรณ

061-63109XX

กรุงเทพมหานคร

187

คุณ ธิดารัตน์ ปั ญญาเป็ ง

092-46511XX

เชียงใหม่

188

คุณ ธีรเมศร์ อิทธิวฒ
ั นพงศ์

089-78896XX

กรุงเทพมหานคร

189

คุณ ธีรพงศ์ ลิขต
ิ วรกุล

02-24634XX

กรุงเทพมหานคร

190

คุณ นงเยาว์ นพจัน

081-99590XX

สมุทรสาคร

191

คุณ นงลักษณ์ ลาศา

063-17800XX

กรุงเทพมหานคร

192

คุณ นงลักษณ์ อัศวสฤษฤชา

086-87793XX

อุบลราชธานี

193

คุณ นที วงษ์ พท
ิ ักษ์

061-21701XX

เชียงราย

194

คุณ นพดล แซ่หลี

083-28189XX

มหาสารคาม

195

คุณ นพดล เรืองบ ้านโคน

087-73274XX

พิษณุโลก

196

คุณ นพวรรณ องค์รัตนเสนีย ์

080-55638XX

กรุงเทพมหานคร

197

คุณ นภสร บิลหีม

093-76719XX

สงขลา

198

คุณ นราทิพย์ เตสังขวิทรู

090-72733XX

กรุงเทพมหานคร

199

คุณ นริศรา ชิมอิม

084-22879XX

นครสวรรค์

200

คุณ นฤมล จริยมา

064-32964XX

พะเยา

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ
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เบอร์โทร

จ ังหว ัด

201

คุณ นวพรรณ คุปต์กาญจมากุล

081-73875XX

ปั ตตานี

202

ั
คุณ นวรัตน์ ธรรมไพบูลย์ชย

02-42448XX

กรุงเทพมหานคร

203

คุณ นวลจันทร์ ดวงทอง

098-68389XX

กระบี

204

คุณ นวิยา ชูเมือง

081-53996XX

ภูเก็ต

205

คุณ นัฐพร บํารุงศิลป์

098-96586XX

ขอนแก่น

206

คุณ นัทยา พรมวัฒนะ

086-78710XX

ภูเก็ต

207

คุณ นัธวัฒน์ เสวยา

083-65503XX

สงขลา

208

คุณ นันท์นภัส ปาระมีแจ ้

084-35858XX

ลําพูน

209

คุณ นันทา พรหมมา

081-58415XX

กรุงเทพมหานคร

210

คุณ นัยน์ปพร ร่วมสนิท

092-32744XX

กาญจนบุรี

211

คุณ นาซีรา สะรีบู

080-14044XX

ปั ตตานี

212

คุณ นาปี สะ สือแมะ

095-54598XX

ปั ตตานี

213

คุณ นารินทร์ มิสา

086-10066XX

กรุงเทพมหานคร

214

ร ้าน นํ าเจริญ

02-57092XX

กรุงเทพมหานคร

215

คุณ นํ าทิพย์ อ ้วนวงศ์

090-55062XX

กําแพงเพชร

216

คุณ นํ าผึง เกิดม่วง

062-89636XX

ปทุมธานี

217

คุณ นิตยา สว่างเกียรติ

085-31001XX

อํานาจเจริญ

218

คุณ นิตยา วันเพ็ญ

086-10173XX

ร ้อยเอ็ด

219

คุณ นิภาพร มนัส

086-36193XX

กรุงเทพมหานคร

220

คุณ นิภาพรรณ พันชวะนิด

080-22761XX

กรุงเทพมหานคร

221

คุณ นิภาภรณ์ พุ่มเอียด

081-53849XX

นครศรีธรรมราช

222

คุณ นิศานาถ สุพลจิตต์

094-37255XX

อุดรธานี

223

คุณ นิสสัย วิภาโตทัย

089-12342XX

กรุงเทพมหานคร

224

คุณ นิสากร สงบประสบ

085-10071XX

สุราษฎร์ธานี

225

คุณ นิอร เน่งลอยเลือน

089-59537XX

พัทลุง

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
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จ ังหว ัด

226

คุณ นิอพ
ั รีน เจ ้ะเละ

087-26446XX

ปั ตตานี

227

คุณ นุจรินทร์ อึงประภากร

062-59656XX

กรุงเทพมหานคร

228

คุณ นูรมา ลาเต๊ะ

082-42901XX

ปั ตตานี

229

คุณ บังอร นาสินพร ้อม

084-45778XX

กาฬสินธุ์

230

คุณ บัณฑิต นุกล
ู

095-89883XX

นครศรีธรรมราช

231

ร ้าน บ ้านภูม ิ บรรจุภัณฑ์

089-87564XX

ชุมพร

232

คุณ บุญเหลือ ภาคเจริญ

082-52244XX

ปทุมธานี

233

คุณ บุญชัย คนโต

099-36053XX

ภูเก็ต

234

คุณ บุญชู ภาคถิน

085-05127XX

พิจต
ิ ร

235

คุณ บุญยอย อุตตะมะ

081-57366XX

ปทุมธานี

236

คุณ บุญส่ง อรชร

081-39327XX

นครราชสีมา

237

คุณ บุญสม สัตถาพล

089-47570XX

ภูเก็ต

238

คุณ บูรพร ธรรมนิตโิ ชค

083-44241XX

กรุงเทพมหานคร

239

คุณ ปกิต ลิมรัตนดํารงค์

02-46314XX

สมุทรปราการ

240

คุณ ปนัดดา นาวีเกษมกุล

087-99106XX

ปทุมธานี

241

คุณ ปภินดา ณั ฐปภัสกรกุล

081-48487XX

กรุงเทพมหานคร

242

คุณ ประเมิน มูลโมก

089-77972XX

อุทัยธานี

243

คุณ ประเสริฐ เจียรวงศ์วาน

02-28912XX

กรุงเทพมหานคร

244

คุณ ประกอบ อินทร์สข
ุ

081-80884XX

กรุงเทพมหานคร

245

คุณ ประกิจ เกษม

080-76916XX

เชียงราย

246

คุณ ประทุม ตันฑ์ศรีสโุ รจน์

075-2181XX

ตรัง

247

คุณ ประทุม ฉั ตรมงคล

081-64732XX

กรุงเทพมหานคร

248

คุณ ประนอม โพธิสมัน

081-82209XX

กรุงเทพมหานคร

249

คุณ ประภาพร เกษมชัยชุตพ
ิ ันธ์

081-83827XX

กรุงเทพมหานคร

250

คุณ ประยงค์ ยงรักเกียรติ

089-92694XX

กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 11)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

251

คุณ ประยูร บุบผา

081-36130XX

มหาสารคาม

252

คุณ ประสานศรี พุทธสิงห์

095-56505XX

สมุทรปราการ

253

คุณ ปราโมทย์ ต๊ะเอีย

088-89789XX

ลําปาง

254

คุณ ปราชิต ศุภสร

090-61408XX

อุบลราชธานี

255

คุณ ปราณี กิจผดุง

086-74164XX

นครศรีธรรมราช

256

คุณ ปรารพ แสงมณี

081-89631XX

พัทลุง

257

คุณ ปริญญา ชุมแสง

089-63597XX

เชียงใหม่

258

คุณ ปริยาภรณ์ คนึง

088-75210XX

ภูเก็ต

259

คุณ ปรียนันท์ เกียรติสงู ชาติ

081-80755XX

กรุงเทพมหานคร

260

คุณ ปรียา จันทร์พงษ์

091-86401XX

สุราษฎร์ธานี

261

คุณ ปรียานันท์ ตรีวัฒนสุวรรณ

042-2224XX

อุดรธานี

262

คุณ ปลิดา ธีระธานี

081-95059XX

นนทบุรี

263

คุณ ปั ณฑ์ภัคนันท์ บุญสิงห์

094-43235XX

ปทุมธานี

264

คุณ ปั ทมา ภาสประเสริฐทรง

02-43725XX

กรุงเทพมหานคร

265

คุณ ปาซียะห์ อาเย๊าะแซ

082-26958XX

ปั ตตานี

266

คุณ ปารมี สุพรรณวัฒนกุล

080-45689XX

กรุงเทพมหานคร

267

คุณ ปาริฉัตร โชติชว่ ง

083-18668XX

สงขลา

268

คุณ ปาริชาต พรเกษมสิร ิ

089-40157XX

ชลบุรี

269

คุณ ปาริชาติ โมกขเวศ

085-31391XX

อุบลราชธานี

270

คุณ ปิ ตภ
ุ ม
ู ิ ยศปั ญญา

081-20705XX

ปทุมธานี

271

คุณ ปิ ยภรณ์ ภัทรตานนท์

062-95852XX

อุบลราชธานี

272

คุณ ปิ ยรัตน์ ประดับศรี

062-52409XX

สระบุรี

273

คุณ ปิ ยวัฒน์ อรุณลาภ

085-24455XX

กรุงเทพมหานคร

274

คุณ ปิ ยะนุช สุขาภิรมย์

089-27713XX

กาฬสินธุ์

275

คุณ ปูน เลิกไชย

092-44752XX

ปทุมธานี

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 12)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

276

คุณ ผกามาศ หนูชม
ุ

083-65066XX

สุราษฎร์ธานี

277

คุณ พงศกร ผาทองไชย

096-65320XX

นครสวรรค์

278

ั ดิ ตังเชยวิไล
คุณ พงษ์ ศก

090-13867XX

อุทัยธานี

279

คุณ พชร เนียมนิล

085-25011XX

กรุงเทพมหานคร

280

คุณ พชรดา กตเวทิตาธรรม

081-44021XX

กรุงเทพมหานคร

281

คุณ พนิต จันเทพา

096-76795XX

ปทุมธานี

282

คุณ พยอม จากอ่อน

089-61765XX

มหาสารคาม

283

คุณ พรเอก แซ่เตชา

087-28303XX

ตรัง

284

คุณ พรธิตา เลิงลา

087-96150XX

นครราชสีมา

285

บริษัท พรประสิทธิ รีเทล จํากัด

081-49586XX

กรุงเทพมหานคร

286

คุณ พรพิชาณั ฏฐ์ โลหิตานนท์

086-44000XX

สมุทรสาคร

287

คุณ พรยุพา สงสุวรรณ

094-04594XX

กรุงเทพมหานคร

288

คุณ พรรณนา คุณากรบดินทร์

089-89758XX

สุโขทัย

289

คุณ พรรณี ญาติวายง

089-62996XX

ศรีสะเกษ

290

ร ้าน พร ้อม อินเตอร์เทรด

089-66607XX

นนทบุรี

291

คุณ พลอยไพลิน อยูเ่ ย็น

093-71269XX

ยะลา

292

คุณ พลอยนภัส จิตบรรจง

098-31734XX

กรุงเทพมหานคร

293

คุณ พลอยรัศมี เชือเจ็ดตน

087-78952XX

เชียงราย

294

คุณ พวงแก ้ว ยิงทวี

061-53265XX

ปราจีนบุรี

295

บริษัท พอจีเสน จํากัด

02-19686XX

นนทบุรี

296

คุณ พังคี จันทองค์

086-7668XX

สมุทรปราการ

297

คุณ พัชรนันท์ สุรย
ิ วงศ์กล
ุ การ

096-67545XX

นครสวรรค์

298

คุณ พัชราภรณ์ ราชอุดม

083-74961XX

อุบลราชธานี

299

คุณ พัชรินทร์ อินทจักร

087-73794XX

พิษณุโลก

300

คุณ พัชรินทร์ แก ้วภูมแ
ิ ห่

087-52167XX

กําแพงเพชร

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 13)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

301

คุณ พัชรินทร์ กราบดิน

081-59632XX

พังงา

302

คุณ พัชรี พันธ์ไม ้ดี

089-06747XX

ปทุมธานี

303

คุณ พัชรีย ์ บุญผลึก

081-81960XX

กระบี

304

คุณ พิชชาพร ชาณสง่าเวช

081-53205XX

นครสวรรค์

305

คุณ พิชศุตม์ วัชรพิมลพันธ์

082-42294XX

ภูเก็ต

306

คุณ พิทักษ์ อารมรืน

080-51088XX

อุทัยธานี

307

คุณ พิพัฒน์ สุยะวงศ์

081-98739XX

ภูเก็ต

308

คุณ พิพัฒน์ เพชรช่วย

062-20635XX

นครศรีธรรมราช

309

คุณ พิมทรง ดอกไม ้ไหว

081-42888XX

กรุงเทพมหานคร

310

คุณ พิมพ์ใจ ผาสุข

063-19516XX

กรุงเทพมหานคร

311

คุณ พิมพ์นลิน พุทธศิรก
ิ ล
ุ

099-63639XX

ขอนแก่น

312

คุณ พิมพ์นภ
ิ า สิทธิคณาสิทธิ

044-5111XX

สุรน
ิ ทร์

313

คุณ พิลาวรรณ เพ็งธรรม

086-98055XX

ปทุมธานี

314

คุณ พิศาล จันทร์ศรีวงศ์

056-6412XX

พิจต
ิ ร

315

หจก. พีเค การสุรา

081-59194XX

ฉะเชิงเทรา

316

คุณ พีรภัทร์ ภาคภูมก
ิ มลเลิศ

080-68400XX

อุทัยธานี

317

คุณ พูนทรัพย์ เสียงเสนาะ

085-02443XX

อุบลราชธานี

318

คุณ พูลศรี พันทอง

087-31736XX

กําแพงเพชร

319

คุณ ภัทราภรณ์ เอกวัฒนพันธ์

075-5280XX

นครศรีธรรมราช

320

คุณ ภานุ ปรีชา

086-32064XX

สุราษฎร์ธานี

321

คุณ ภานุพงศ์ พิมพรัตน์

089-05356XX

อุบลราชธานี

322

คุณ ภานุมาศ ไชยการ

085-67088XX

สงขลา

323

คุณ ภาสกร มูลสวัสดิ

087-97217XX

สมุทรปราการ

324

คุณ ภาสกร หน่อแก ้ว

062-30284XX

เชียงราย

325

คุณ ภูมพ
ิ ัฒน์ พิมพ์บญ
ุ มา

086-87118XX

อุบลราชธานี

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 14)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

326

คุณ มงตล จูเลิศหทัย

081-33837XX

กรุงเทพมหานคร

327

คุณ มณฑิรา โคแก ้ว

090-86579XX

ภูเก็ต

328

คุณ มณี ยอดยิงวรพันธุ์

089-66379XX

กรุงเทพมหานคร

329

คุณ มนตรี ดีงาม

090-97345XX

ปทุมธานี

330

คุณ มนตรี ตังเวียงวัง

095-26559XX

สมุทรปราการ

331

คุณ มนสิชกานต์ ชืนประจักษ์ กล
ุ

091-95142XX

กรุงเทพมหานคร

332

คุณ มนัส มะลิแก ้ว

089-47506XX

ตรัง

333

ั
คุณ มนัสนันท์ สายสุทธิชย

086-93095XX

สุโขทัย

334

คุณ มนัสนันทร์ แซ่วาง

085-28264XX

ปทุมธานี

335

คุณ มยุรา พันชัง

061-31247XX

ระนอง

336

คุณ มยุรา นาคประดับ

080-99520XX

กรุงเทพมหานคร

337

คุณ มะรอซาลี โตมะแซ

083-92051XX

ปั ตตานี

338

คุณ มะลัยวรรณ ฤาชา

098-26078XX

ปทุมธานี

339

คุณ มัณฑนา วนาสุขพันธ์

02-94813XX

กรุงเทพมหานคร

340

คุณ มัตติกา ขัดสีใส

097-98067XX

ลําปาง

341

คุณ มานะ โสภณ

081-56190XX

กรุงเทพมหานคร

342

คุณ มานัส ยศทะแสน

091-67625XX

นครราชสีมา

343

คุณ มารีแย ตาเละ

080-86965XX

ปั ตตานี

344

คุณ มาลัย รุ่งรัตน์

095-88546XX

นครสวรรค์

345

คุณ มาลี หมอหมัดสุตน
ั

090-70677XX

ภูเก็ต

346

คุณ มาสน๊ ะ มาลีหอม

085-7328XX

นครศรีธรรมราช

347

คุณ มีนาพัฒน์ กอกีรติธนาภัทร

081-56642XX

กรุงเทพมหานคร

348

คุณ มุสตอปา สะอะ

090-48268XX

ปั ตตานี

349

คุณ มูยาฮีดะ๊ เจ๊ะเต๊ะ

080-70402XX

นราธิวาส

350

ั หมัดเซาฟี เจ๊ะมะ
คุณ มูฮม

084-91194XX

ปั ตตานี

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 15)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

351

คุณ ยงยุทธ เด่นศิลป์ ศาสตร์

091-41477XX

นครปฐม

352

คุณ ยงยุทธ์ เหมืองคํา

081-59455XX

น่าน

353

คุณ ยรรยง รงตยเมธี

080-60622XX

อุบลราชธานี

354

คุณ ยลดา คูณขุนขาด

094-70216XX

กรุงเทพมหานคร

355

คุณ ยุทธพงษ์ นามวงษ์

081-59334XX

อุบลราชธานี

356

คุณ ยุทรีวล
ั ย์ ทองเรือง

061-66911XX

นครศรีธรรมราช

357

คุณ ยุพา ภูมอ
ิ าจ

087-22420XX

ขอนแก่น

358

คุณ ยุพาพร เพชราเวช

098-15613XX

อุบลราชธานี

359

คุณ ยุพน
ิ หลงรัก

087-38925XX

พังงา

360

ั ต์
คุณ ยุรพล สานุสน

097-22524XX

นนทบุรี

361

ร ้าน รวมทรัพย์อน
ิ เตอร์เทรด

089-43374XX

เชียงราย

362

ร ้าน รวมสิน

089-73348XX

พัทลุง

363

ร ้าน รวยลาภ เบเกอรี

056-8815XX

นครสวรรค์

364

คุณ รอปี อะห์ ดาตุ

082-82023XX

ปั ตตานี

365

คุณ ระวีวรรณ แซ่ก ้วย

081-69868XX

สงขลา

366

คุณ รัชเศรษฐ์ จันทราภิรมย์กล
ุ

089-79776XX

นครราชสีมา

367

คุณ รัชนี ฉัตมานุฉัตร

084-51576XX

ขอนแก่น

368

คุณ รัชนี หอวิชยกุล

061-69304XX

ตรัง

369

คุณ รัฐศักดิ ปิ ยะสิทธิกล
ุ

087-61564XX

นครนายก

370

คุณ รัตดาวรรณ บุบผาเดช

099-03492XX

กาฬสินธุ์

371

คุณ รัตติกาล แก ้วมล

097-24902XX

กรุงเทพมหานคร

372

ร ้าน รัตนภัณฑ์

055-8630XX

กําแพงเพชร

373

คุณ รัตนา ศรีหริ ัญ

081-34352XX

นนทบุรี

374

คุณ รัตนา จุฑากฤษฎา

043-2217XX

ขอนแก่น

375

ร ้าน ราชันย์พานิชย์

087-04772XX

กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 16)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

376

คุณ ราตรี ดวงมาลย์

084-53835XX

อํานาจเจริญ

377

ร ้าน รุ่งชัย

02-97671XX

ปทุมธานี

378

ร ้าน รุ่งดี ซุปเปอร์มาร์ท

062-24900XX

ยโสธร

379

คุณ รุ่งนภา แซ่จวิ

089-83839XX

ลําปาง

380

คุณ รุ่งฤดี ผลไชย

091-14108XX

นครศรีธรรมราช

381

คุณ รุ่งอรุณ สุวรรณนัง

089-51671XX

กรุงเทพมหานคร

382

คุณ ละเอียด รุ่งโรจน์

089-45801XX

สมุทรปราการ

383

คุณ ละมัย เจริญภักดีวงศ์

089-45880XX

ปทุมธานี

384

คุณ ละมุน กิตย
ิ ามาศ

083-05342XX

นครศรีธรรมราช

385

คุณ ลักษมี สุวรรศรี

080-43003XX

กระบี

386

หจก. ลัคกี ซุปเปอร์สโตร์

054-7914XX

น่าน

387

คุณ ลัดดาวัลย์ ศรีอท
ุ ย
ั

085-88892XX

นครศรีธรรมราช

388

คุณ ลัดดาวัลย์ รัตน์พันธ์

092-26423XX

ภูเก็ต

389

คุณ ลําดวน กองทอง

093-50736XX

นครราชสีมา

390

คุณ วงเดือน พรมแตง

086-05198XX

พิจต
ิ ร

391

คุณ วงศ์แหวน คมขํา

088-98454XX

ปทุมธานี

392

คุณ วชิรวิชญ์ โรจน์ธรี วนิช

084-70707XX

ศรีสะเกษ

393

คุณ วนานันท์ เฉียดจุ ้ย

094-80415XX

ตรัง

394

คุณ วนิดา บัวฉาย

095-74836XX

กรุงเทพมหานคร

395

บริษัท วรกัญญา711 จํากัด

081-87824XX

นครราชสีมา

396

คุณ วรณั น ปั ตโตวันตัง

092-53955XX

ปทุมธานี

397

คุณ วรรณดี ชูชม
ุ

093-74667XX

พัทลุง

398

คุณ วรรณวิษา ศรีษาเอียม

02-74095XX

กรุงเทพมหานคร

399

คุณ วรวุฒ ิ บํารุงเก่า

093-50505XX

ชัยภูม ิ

400

คุณ วราธร จันทร์โอภาส

086-81150XX

พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 17)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

401

คุณ วราพงษ์ ค ้ามาก

083-57206XX

พะเยา

402

คุณ วราภรณ์ อวยพร

065-66948XX

กาญจนบุรี

403

คุณ วราภรณ์ มีแก ้วน ้อย

087-69649XX

กรุงเทพมหานคร

404

คุณ วรารัตน์ สังวาลย์น ้อย

084-16397XX

ลําปาง

405

คุณ วราลักษณ์ ทองชมภู

085-92819XX

ขอนแก่น

406

คุณ วรินทร์ทพ
ิ ย์ อุปนันท์

081-74647XX

สกลนคร

407

คุณ วลัยภรณ์ สารพล

098-59614XX

อุบลราชธานี

408

คุณ วัชราพร เนตรวงค์อน
ิ ทร์

091-35381XX

หนองบัวลําภู

409

คุณ วัชรี พิทก
ั ษ์ พงศ์สนิท

081-30004XX

กรุงเทพมหานคร

410

คุณ วัญเพ็ญ ไชยเสน

089-72432XX

สุราษฎร์ธานี

411

คุณ วัฒนชัย วรวราชัย

087-62672XX

กรุงเทพมหานคร

412

คุณ วัฒนา ยังเหล็ก

084-38325XX

อุตรดิตถ์

413

คุณ วันชัย นาดี

081-85254XX

นครราชสีมา

414

คุณ วันชัย เป็ งวันทา

090-42322XX

นนทบุรี

415

คุณ วันดี พูลผล

092-45886XX

สุราษฎร์ธานี

416

คุณ วันทนา ระจิตวิทย์

093-77100XX

นครสวรรค์

417

คุณ วันนา สีละพุฒ

081-96784XX

นครราชสีมา

418

คุณ วันนิภา วาจาสัจ

086-34416XX

สมุทรปราการ

419

คุณ วันวิสา ดลศิลป์

062-54596XX

นครศรีธรรมราช

420

บริษัท วัลณี แม่สาย จํากัด

085-03888XX

เชียงราย

421

คุณ วัลลพร โภชน์หอม

080-17382XX

ศรีสะเกษ

422

คุณ วารินทร์ วรรณวโรฬ

075-2181XX

ตรัง

423

คุณ วารุณี รูปประดิษฐ

094-45642XX

ฉะเชิงเทรา

424

คุณ วาสนา แซ่องึ

02-51711XX

กรุงเทพมหานคร

425

คุณ วาสนา คําแก ้ว

091-91339XX

แพร่

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 18)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

426

คุณ วาสนา โต๊ะหลงหมาด

093-63466XX

นครศรีธรรมราช

427

คุณ ว่าหลี พลราม

087-47403XX

ตรัง

428

คุณ วิเชียร อมรรัตนกรกุล

081-64394XX

กรุงเทพมหานคร

429

คุณ วิโรจน์ เอียดจุย

099-31865XX

ตรัง

430

คุณ วิไล สหสิทธิวัฒน์

02-41123XX

กรุงเทพมหานคร

431

คุณ วิไลลักษณ์ เชิดโฉม

092-73063XX

ปทุมธานี

432

คุณ วิกานดา เหลาชัย

091-87694XX

นครราชสีมา

433

คุณ วิจต
ิ ร ลิมกุล

084-24662XX

นครศรีธรรมราช

434

ั เลียงบุญเลิศชัย
คุณ วิชย

02-86659XX

กรุงเทพมหานคร

435

คุณ วิทวัส เจียมตน

081-72692XX

นนทบุรี

436

คุณ วินัย กงการศิรวิ ัฒน์

087-95373XX

ขอนแก่น

437

คุณ วิบล
ู ย์ บวรอุดมศักดิ

081-45120XX

กรุงเทพมหานคร

438

คุณ วิพา ชุมฝาง

089-88876XX

กรุงเทพมหานคร

439

คุณ วิภาพร ทองมาก

098-39371XX

ปทุมธานี

440

คุณ วิภารัตน์ ตลึงจิต

093-57541XX

นครศรีธรรมราช

441

หจก. วิรัช ดํารงค์

095-17167XX

กําแพงเพชร

442

คุณ วิรัช สมานวณิชย์

088-42363XX

นครราชสีมา

443

คุณ วิรัตน์ เกษร

088-15009XX

นครสวรรค์

444

คุณ วิรารัตน์ สมเนตร

083-75706XX

ปทุมธานี

445

คุณ วิรย
ิ ะ เลียมวิลย
ั

089-70817XX

พิษณุโลก

446

คุณ วิลาศ บัวปรางค์

085-18228XX

นนทบุรี

447

คุณ วิษณุ ม่งเก

089-59413XX

ระนอง

448

คุณ วิสาร เสนี

081-88681XX

อุทัยธานี

449

ั อุน
คุณ วุฒช
ิ ย
่ สัย

088-31823XX

ภูเก็ต

450

ร ้าน ศรฟ้ า

092-71211XX

สมุทรปราการ

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 19)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

451

ั
คุณ ศรันรัตน์ ศิรภพภูมช
ิ ย

089-66648XX

กรุงเทพมหานคร

452

คุณ ศราพร สิทธิลล
ี า

075-2186XX

ตรัง

453

คุณ ศริธดา เหล่าประภากร

02-24736XX

กรุงเทพมหานคร

454

ร ้าน ศรีสมรซุปเปอร์ เซนเตอร์

043-7819XX

มหาสารคาม

455

คุณ ศรีอนงค์ พิพัฒน์พงษ์

044-8300XX

ชัยภูม ิ

456

คุณ ศศิกานต์ จอมภาปิ น

090-10894XX

ปทุมธานี

457

คุณ ศักดิชัย ปั นผล

081-36468XX

สมุทรปราการ

458

คุณ ศิรน
ิ ุช อัจยุตโกศิน

081-68898XX

เพชรบูรณ์

459

คุณ ศิรบ
ิ รู ณ์ คําภูเงิน

092-64857XX

ปทุมธานี

460

คุณ ศิรพ
ิ ร นุ่นเก็ต

093-79446XX

ตรัง

461

คุณ ศิรพ
ิ ร พุ่มแก ้ว

086-35244XX

สมุทรปราการ

462

คุณ ศิรพ
ิ ร ศรีพลเทวกุล

044-2594XX

นครราชสีมา

463

คุณ ศิรริ ัตน์ ศิรโิ ส

086-86980XX

นครราชสีมา

464

คุณ ศิรริ ัตน์ โพธิกระจ่าง

035-6310XX

อ่างทอง

465

่ โชติ
คุณ ศิรริ ัตน์ ชุม

098-66963XX

ภูเก็ต

466

คุณ ศิรล
ิ ก
ั ษณ์ เหล่าจิรากร

093-32682XX

สุรน
ิ ทร์

467

คุณ ศิวาพร วงษ์ จโิ รจน์

081-66139XX

กาฬสินธุ์

468

คุณ ศุภเศรษฐ์ สุวรรณชีวะศิร ิ

084-04073XX

ลําปาง

469

คุณ ศุภโชค สันต์เสริมสุข

089-43403XX

ปทุมธานี

470

คุณ ศุภกร คําดี

085-80173XX

ปทุมธานี

471

คุณ ศุภกิจ อังกูรศันสนีย

088-23555XX

นนทบุรี

472

คุณ ศุภรัตน์ สาลิพล

086-14525XX

กรุงเทพมหานคร

473

ร ้าน ศูนย์รวมแก ้ว

086-90963XX

พิษณุโลก

474

คุณ สงกรานต์ สีลาลัย

061-35383XX

กรุงเทพมหานคร

475

คุณ สถาพร วิฑรู ชาติ

089-87413XX

ตรัง

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 20)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

476

คุณ สถิตย์ กุลเกล ้า

089-73007XX

กระบี

477

คุณ สมเกียรติ แก ้วประทับศรี

087-70914XX

กรุงเทพมหานคร

478

คุณ สมชัย แสนสิรบ
ิ รรพต

096-65888XX

พิษณุโลก

479

คุณ สมถิน ศรีลาวงษ์

053-7740XX

เชียงราย

480

คุณ สมทวน ภูม ี

081-26392XX

ขอนแก่น

481

คุณ สมนึก เพ็งมะยม

095-00823XX

ปทุมธานี

482

คุณ สมบัต ิ สิงห์ด ี

081-40259XX

ภูเก็ต

483

คุณ สมบูรณ์ วินะยานุวต
ั ค
ิ ณ
ุ

02-43518XX

กรุงเทพมหานคร

484

ร ้าน สมบูรณ์ ตลาดเมืองทอง

089-18676XX

อุดรธานี

485

คุณ สมพร แซ่องึ

02-69255XX

กรุงเทพมหานคร

486

คุณ สมพร เพชรมาก

086-47038XX

สุราษฎร์ธานี

487

คุณ สมพร สุขม
ุ าลจิตกุล

081-64908XX

สมุทรปราการ

488

คุณ สมศักดิ ทองน ้อย

087-16419XX

ฉะเชิงเทรา

489

คุณ สมศักดิ พละพล

086-93003XX

นครสวรรค์

490

คุณ สมศักดิ วัฒนากอปธกิจ

089-14162XX

กรุงเทพมหานคร

491

คุณ สมศักดิ ศรีทองสุก

094-49061XX

ปทุมธานี

492

คุณ สมสกุล จิตตวาริน

095-07289XX

ตรัง

493

ร ้าน สมหมาย ค ้าดี

086-72409XX

นครราชสีมา

494

คุณ สมหมาย พึงจันทร์ดม
ุ

084-33505XX

นนทบุรี

495

คุณ สรชา ไวยกัญญา

095-66069XX

ขอนแก่น

496

คุณ สรชา สุขพิพัฒน์

085-91770XX

ปทุมธานี

497

คุณ สราวุฒ ิ แก ้วมาก

095-89710XX

พระนครศรีอยุธยา

498

ร ้าน สหกรณ์ร ้านค ้า มสธ. จํากัด

02-50471XX

นนทบุรี

499

คุณ สันติ เสริมสุขเจริญชัย

02-67110XX

กรุงเทพมหานคร

500

คุณ สาคร ทองอ่วมใหญ่

083-13715XX

กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 21)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

501

คุณ สานี จุฬะเพชร

089-63104XX

เชียงราย

502

คุณ สานุกล
ู ผ่องใส

089-14477XX

กรุงเทพมหานคร

503

คุณ สามารถ สุขชืน

094-61334XX

สุโขทัย

504

คุณ สายเมฆ ขําน ้อย

087-98521XX

กรุงเทพมหานคร

505

ร ้าน สายใจ การค ้า

075-6892XX

กระบี

506

คุณ สายใจ กิมเส็ง

083-18226XX

นครศรีธรรมราช

507

คุณ สายไหม เหมทานนท์

089-64924XX

นครศรีธรรมราช

508

คุณ สายฝน สัสดี

064-36074XX

ขอนแก่น

509

คุณ สําราญ กําไรเงิน

085-16185XX

สมุทรปราการ

510

คุณ สิตา ตังมานะกุล

064-54556XX

อุบลราชธานี

511

ั มูลทองชุน
คุณ สิทธิชย

081-82846XX

กรุงเทพมหานคร

512

ั พาณิชย์การค ้า
ร ้าน สิทธิชย

02-42751XX

กรุงเทพมหานคร

513

คุณ สิปาง ประจักษ์ รัตนกุล

098-22931XX

นครพนม

514

คุณ สิมาภรณ์ คํางาม

080-62153XX

ร ้อยเอ็ด

515

คุณ สุเนตรา พิจต
ิ รนพรัตน์

081-74292XX

สมุทรปราการ

516

คุณ สุเพ็ญพักตร์ ส ้มเกลียง

077-3101XX

สุราษฎร์ธานี

517

คุณ สุกญ
ั ญา ม่วงงาม

053-25286XX

เชียงใหม่

518

หจก. สุขกมล ชลบุรี

038-2821XX

ชลบุรี

519

คุณ สุขสันต์ นาพิทยาธร

083-22255XX

กรุงเทพมหานคร

520

คุณ สุคนธ์ สุขมณี

092-95832XX

นครศรีธรรมราช

521

คุณ สุจต
ิ รา โรจน์สวุ นิชกร

081-45264XX

นครสวรรค์

522

คุณ สุจต
ิ รา มุง่ หมาย

098-82685XX

กรุงเทพมหานคร

523

คุณ สุจน
ิ ต์ หมันทํา

099-98232XX

สมุทรปราการ

524

คุณ สุชาติ พุทธสาชล

089-89546XX

ปทุมธานี

525

คุณ สุดารัตน์ คนยัง

088-08788XX

อุบลราชธานี

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 22)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

526

คุณ สุดารัตน์ เจียรมานพ

087-32464XX

ปทุมธานี

527

คุณ สุดารัตน์ ฮันตระกูล

082-33317XX

กรุงเทพมหานคร

528

คุณ สุทศ
ั น์ สุดเฉลียว

087-26659XX

กระบี

529

คุณ สุธนา พงษ์ พานิชกุล

084-02565XX

กรุงเทพมหานคร

530

คุณ สุธารัตน์ ปู่ ทอง

084-66494XX

กรุงเทพมหานคร

531

คุณ สุธม
ี นต์ สุขใส

094-78956XX

นครสวรรค์

532

คุณ สุนันท์ หาญเจริญตรี

02-43552XX

กรุงเทพมหานคร

533

คุณ สุปราณี แอบสิรบ
ิ รรพต

093-27980XX

กรุงเทพมหานคร

534

คุณ สุปราณี แสงขํา

088-76815XX

ภูเก็ต

535

คุณ สุพจน์ แสงโพธิแก ้ว

099-11089XX

ปทุมธานี

536

คุณ สุพรรษา แพทย์เมืองจันทร์

064-19223XX

กรุงเทพมหานคร

537

ร ้าน สุพัตรา ทองศรี

077-8262XX

ระนอง

538

คุณ สุพัตรา หาวะโคตร

061-70350XX

กรุงเทพมหานคร

539

คุณ สุพช
ิ ชา ตันยาสิพัธน์

093-78396XX

ระนอง

540

คุณ สุพน
ิ ตา ก่อกุศล

084-87197XX

ชัยภูม ิ

541

คุณ สุภพ วิวฒ
ั น์บต
ุ รสิร ิ

089-92253XX

สมุทรปราการ

542

คุณ สุภวรรณ แย ้มเวช

089-78039XX

กรุงเทพมหานคร

543

คุณ สุภวัฒน์ ตันตยาพิพัฒน์

082-41986XX

ระนอง

544

คุณ สุภัทรา ธรรมทินนา

094-51725XX

ขอนแก่น

545

ร ้าน สุภาพ เบเกอร์

055-2104XX

พิษณุโลก

546

คุณ สุมณฑา อานพทกุล

061-31510XX

ชุมพร

547

คุณ สุมาพร ศรีสข
ุ

081-99954XX

อุบลราชธานี

548

คุณ สุมาลิน ทองนนท์

081-86653XX

กรุงเทพมหานคร

549

คุณ สุมาลี วิเศษสุทธิมนต์

093-42962XX

กรุงเทพมหานคร

550

คุณ สุมต
ิ ร ปฏิรูปา

089-54813XX

สมุทรปราการ

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 23)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

551

คุณ สุรชัย เตชะอนันตกุล

081-55051XX

กรุงเทพมหานคร

552

ร ้าน สุรศักดิพลาสติก

086-08716XX

ปทุมธานี

553

คุณ สุรัตน์ จุม
่ สี

084-14403XX

นนทบุรี

554

คุณ สุรัสดา เกียรตินัย

089-89496XX

กรุงเทพมหานคร

555

คุณ สุรย
ิ ะรัฐ ศิรธนภูมไิ ชย

081-75100XX

กรุงเทพมหานคร

556

คุณ สุรย
ิ ัณห์ ปกดันเต

094-79543XX

กระบี

557

คุณ สุวนันท์ พรหมศรี

086-59945XX

กรุงเทพมหานคร

558

คุณ สุวรดา อินทรัตน์

093-59848XX

ภูเก็ต

559

ั
คุณ สุวรรณ รัตนวิชย

092-73439XX

ปทุมธานี

560

คุณ สุวรรณี โอฬารเลิศอาทร

087-04387XX

กรุงเทพมหานคร

561

คุณ สุวลักษณ์ บุญประเสริฐ

098-27225XX

พัทลุง

562

ร ้าน สุวท
ิ ย์ ขายส่ง

085-14599XX

กรุงเทพมหานคร

563

คุณ สุวณ
ี า มะโนสงค์

092-25196XX

นครศรีธรรมราช

564

คุณ หญิง โชคชัยเจริญพร

02-43781XX

กรุงเทพมหานคร

565

คุณ หทัยชนก ชุนหโรจน์ฤทธิ

086-91676XX

เชียงราย

566

คุณ หนูเล็ก ทองลาย

092-27646XX

สมุทรปราการ

567

คุณ หนูปิน วงษ์ แสงตา

063-65019XX

กําแพงเพชร

568

คุณ หยกแก ้ว จนบุรี

092-85219XX

ชัยภูม ิ

569

คุณ หยาดรุ ้ง ชัยโคตร

084-89324XX

สกลนคร

570

คุณ หฤทัย โทตระกูล

083-72842XX

อุบลราชธานี

571

ร ้าน หลงฟา

092-61989XX

เชียงราย

572

คุณ หัสหน๊ะ แวฮามะ

088-38881XX

ยะลา

573

คุณ อเนก แสวงผล

081-07896XX

กระบี

574

คุณ อณั ต ลอกศักดิดา

083-03453XX

นครสวรรค์

575

คุณ อธิปพัฒน์ มิงเจริญพาณิชย์

089-86161XX

นครพนม

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 24)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

576

คุณ อนงค์ ธีระนันทกุล

062-20356XX

นครศรีธรรมราช

577

คุณ อนงค์รัก สุขรัตน์

081-39044XX

อุบลราชธานี

578

คุณ อนัน ชอบงาม

088-16990XX

พัทลุง

579

คุณ อนันต์ โต๊ะเตบ

085-50553XX

กรุงเทพมหานคร

580

คุณ อนุชา มะหะหมัด

089-47305XX

นครศรีธรรมราช

581

คุณ อนุธด
ิ า ฉั ตรมยุรวงศ์

081-87017XX

นนทบุรี

582

คุณ อนุสรา เติมบุญ

081-68235XX

สมุทรปราการ

583

คุณ อภิคม จินดามัย

080-48803XX

กรุงเทพมหานคร

584

ั มะลาหอม
คุณ อภิชย

081-36947XX

ขอนแก่น

585

ั โพธิตงั ธรรม
คุณ อภิชย

088-27715XX

ปทุมธานี

586

ิ
คุณ อภิชา แซ่ซม

084-16684XX

กรุงเทพมหานคร

587

คุณ อภิญญา จีระธรรมสุนทร

091-03794XX

กระบี

588

ิ ธิ พรวรนันท์
คุณ อภิสท

089-72980XX

ตรัง

589

คุณ อมต ทองเชือ

089-47887XX

กรุงเทพมหานคร

590

คุณ อมรรัตน์ สมุทวารินทร์

098-36138XX

กําแพงเพชร

591

คุณ อรชา จีรัญญากุล

087-22710XX

หนองคาย

592

คุณ อรนัต ชินไพโรจน์

095-48515XX

นครราชสีมา

593

คุณ อรนิถา ชินวงษ์

089-27765XX

ขอนแก่น

594

คุณ อรรถกร เจียมดํารัส

091-56543XX

พัทลุง

595

คุณ อรอินท์ ราชชารี

085-25211XX

หนองคาย

596

คุณ อร่าม สอนศิร ิ

081-68175XX

น่าน

597

คุณ อริสา ดําสุวรรณ

092-62068XX

อุบลราชธานี

598

คุณ อรุณรัตน์ แพโสภณ

091-03792XX

ภูเก็ต

599

คุณ อรุณี แพคลาย

084-32730XX

ปทุมธานี

600

ร ้าน อวยพร เภสัช

080-03274XX

เชียงราย

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 25)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

601

คุณ อัครเดช ลาโพธิ

056-2125XX

นครสวรรค์

602

คุณ อัครเดช รักษาก ้านตง

090-96885XX

กรุงเทพมหานคร

603

คุณ อังคณา พุมดวง

083-05546XX

ระนอง

604

คุณ อัจจิมา สูญราช

084-62298XX

สุโขทัย

605

คุณ อัญชนา สุขคุ ้ม

085-47854XX

ตรัง

606

คุณ อัญชลี ต่อมดวงแก ้ว

088-27314XX

พิษณุโลก

607

คุณ อันติยา ถีรติจน
ิ ดา

088-24863XX

กรุงเทพมหานคร

608

ร ้าน อัมพร สีแยกคลองนํ าไหล

055-7860XX

กําแพงเพชร

609

คุณ อัมพร วัฒนธํารงศักดิ

081-91243XX

สมุทรปราการ

610

ร ้าน อัมพรการค ้า

084-63070XX

นครศรีธรรมราช

611

คุณ อัมมัส ปะตะลู

083-39706XX

ยะลา

612

คุณ อาทิตยา ฉัวสกุล

082-43338XX

สงขลา

613

คุณ อาทิตยา ศรีบล
ุ า

093-61806XX

ขอนแก่น

614

คุณ อาทิมา ยังฉิม

090-74535XX

นครสวรรค์

615

คุณ อําพร เถือนบัวธบัตร

088-30684XX

ขอนแก่น

616

คุณ อําพร หิรัญญรัตน์

091-06978XX

นนทบุรี

617

คุณ อําพร ไพบูลย์พรพิทักษ์

081-93756XX

กรุงเทพมหานคร

618

คุณ อิด ดีเอง

064-64341XX

ระนอง

619

คุณ อิสรรศ นิธต
ิ ยุทธการ

080-99136XX

กรุงเทพมหานคร

620

ร ้าน อีเหวิน (ลาดพร ้าว 71)

081-73397XX

กรุงเทพมหานคร

621

บริษัท อีคอนแวร์เฮาส์ จํากัด(สํานั กงานใหญ่)

055-2180XX

พิษณุโลก

622

ร ้าน อึงเล ้งอุบล แหล่งนัดพบของคนทําขนม

045-2408XX

อุบลราชธานี

623

คุณ อุไรภรณ์ ศรีสวุ รรณ์

061-14998XX

สิงห์บรุ ี

624

คุณ อุไรวรรณ สถาพรธนาสิน

081-25576XX

นนทบุรี

625

คุณ อุดม สุขยิม

065-07334XX

นครสวรรค์

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 26)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

626

คุณ อุบล เปลียนน่อม

080-05411XX

ปทุมธานี

627

คุณ อุบลทิพย์ กันแพงศรี

091-47570XX

อุบลราชธานี

628

คุณ อุษณีย ์ ใบเด ้

085-88045XX

นครศรีธรรมราช

629

ร ้าน ฮงเส็ง

044-4486XX

นครราชสีมา

630

ร ้าน 168 เบเกอรี

055-2111XX

พิษณุโลก

631

คุณ เกรียงไกร ถาวรวสุ

02-42852XX

กรุงเทพมหานคร

632

คุณ เกศกนก ธิดงเย็น

085-65959XX

อุดรธานี

633

คุณ เกษร อุทย
ั บาล

085-77560XX

อุบลราชธานี

634

ร ้าน เกียรติ เจริญ

02-94102XX

กรุงเทพมหานคร

635

ร ้าน เกียรติพูนสิน

02-25320XX

กรุงเทพมหานคร

636

คุณ เกียรติศักดิ คงเมือง

090-48771XX

ภูเก็ต

637

คุณ เขมจิรา กาฬภักดี

093-49018XX

นครราชสีมา

638

คุณ เครือมาศ แก ้วพิทยา

087-62945XX

ตรัง

639

คุณ เครือวัลย์ ฤทนธิเทพ

089-96078XX

อุทัยธานี

640

ร ้าน เคียง สโตร์

081-82916XX

กรุงเทพมหานคร

641

ร ้าน เจแอนด์พม
ี าร์ท

081-86867XX

กรุงเทพมหานคร

642

ร ้าน เจ๊ถัมภ์ (ตลาดหล่มสัก)

056-7047XX

เพชรบูรณ์

643

ั
คุณ เจนจิรา พิมค์ชย

082-61249XX

พะเยา

644

ร ้าน เจนจิราเครืองดืม บูตค
ิ

081-95583XX

อุบลราชธานี

645

ร ้าน เจริญชัย ค ้าข ้าว

042-3533XX

หนองบัวลําภู

646

ร ้าน เจริญชัย

02-33812XX

สมุทรปราการ

647

คุณ เจษฎาพงษ์ หัสถาธนสิร ิ

087-57191XX

พิษณุโลก

648

คุณ เฉลิมชัย ตําพู

082-34065XX

กรุงเทพมหานคร

649

คุณ เชาวนี จันทร์โอม

084-52153XX

นนทบุรี

650

คุณ เดือนเพ็ญ เสียงใส

02-28122XX

กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 27)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

651

ร ้าน เตือนใจพานิช

089-92464XX

กรุงเทพมหานคร

652

ร ้าน เทพเจริญพานิช เขาไร่ยา

081-18498XX

จันทบุรี

653

คุณ เนาวรัตน์ รุ่งเรืองศักดิ

089-90633XX

พิษณุโลก

654

คุณ เบญจรัตน์ ตังจิตอารี

081-99730XX

นครราชสีมา

655

คุณ เปมิกา ไกรศาสตร์

080-69237XX

ระนอง

656

ร ้าน เปรมพานิช

039-4412XX

จันทบุรี

657

คุณ เพ็ญ ภัทรานุรักษ์ กล
ุ

085-93868XX

กรุงเทพมหานคร

658

คุณ เพ็ญศรี จินเพ็ชร์

062-66511XX

สมุทรปราการ

659

คุณ เพ็ญศรี โพธิงา

084-74275XX

ขอนแก่น

660

คุณ เพ็ญศรี แซ่ฮ ้อ

02-56618XX

กรุงเทพมหานคร

661

คุณ เพียงริตร เทนคําเนาว์

082-78332XX

นนทบุรี

662

คุณ เพียร ผลสิน

081-38925XX

อํานาจเจริญ

663

ร ้าน เมเปิ ลชาไข่มก
ุ เชียงราย

081-11289XX

เชียงราย

664

คุณ เมธา โลหะวณิชย์

044-8728XX

ชัยภูม ิ

665

คุณ เมธาวิชย์ ทองรัก

081-95922XX

สมุทรสาคร

666

ร ้าน เมลดา

086-32709XX

พะเยา

667

คุณ เยาวลักษณ์ ติแก ้ว

084-78999XX

นครพนม

668

คุณ เลิศชัย คงคาศรี

087-85260XX

ภูเก็ต

669

ั วัฒน์
คุณ เลิศภัสสร อัครชูชย

094-32665XX

ปั ตตานี

670

คุณ เศรษฐสิร ิ อรรถโกวิทธาตรี

081-53392XX

พิษณุโลก

671

คุณ เสถียร สุวรรณสาลี

088-73206XX

กระบี

672

คุณ เสนาะ เข็มทอง

089-79974XX

กรุงเทพมหานคร

673

คุณ เสรีย ์ เหมริหนี

086-94054XX

ตรัง

674

คุณ เสาวณีย ์ บํารุง

084-98258XX

ศรีสะเกษ

675

คุณ เสาวรัตน์ มิตยะโรจน์

096-41662XX

ปทุมธานี

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

ื โ้ ชคดี จากการจ ับรางว ัลก ับกิจกรรม
ประกาศรายชอผู
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท
ผูโ้ ชคดีทได้
ี ร ับ รางว ัลที 3 :

พ ัดลม Hatari ขนาด 18 นิว
มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จํานวน 700 รางวัล ได ้แก่
(หน้า 28)

ลําด ับ

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

จ ังหว ัด

676

คุณ เสาวลักษณ์ ฤกษ์ สงั ขธาดา

094-23245XX

ฉะเชิงเทรา

677

ร ้าน เอกชัย

089-44565XX

สมุทรสาคร

678

คุณ เอกธนา สีด ี

063-27420XX

เชียงราย

679

คุณ เอกอมร แก ้วชีวต
ิ

086-76499XX

กรุงเทพมหานคร

680

ร ้าน เอส.เอ็ม.แพ็ กเก็จจิง

081-68437XX

กรุงเทพมหานคร

681

ร ้าน เอสพี

081-95930XX

พัทลุง

682

คุณ เอืองทอง สารมานิต

089-16169XX

ปทุมธานี

683

ร ้าน เฮียเชิด

02-97458XX

กรุงเทพมหานคร

684

ร ้าน แดงเบเกอร์เฮ ้าส์

086-68898XX

ชุมพร

685

ร ้าน แบมบลู เบเกอรี

088-14056XX

พิจต
ิ ร

686

คุณ แวววลี ต๋องเรียน

092-63681XX

ราชบุรี

687

ร ้าน แอปเปิ ล (เจริญรุ่งเรือง)

091-35035XX

นครราชสีมา

688

ร ้าน โชคดี มาร์ท

02-25993XX

กรุงเทพมหานคร

689

คุณ โชติรส ตังสุขขียศ
์ ริ ิ

098-82440XX

กรุงเทพมหานคร

690

คุณ โชษิตา สุภัทรวิทยาคุณ

082-72516XX

พิษณุโลก

691

ร ้าน โบว์-บูม Shop

082-41792XX

ตรัง

692

คุณ โยษิตา ธนาศรีพนม

062-82195XX

กรุงเทพมหานคร

693

คุณ โสภา เกดุก

091-09372XX

กรุงเทพมหานคร

694

คุณ โอภาส ดิลกรัตนพิจต
ิ ร

089-47100XX

กรุงเทพมหานคร

695

คุณ โอฬาร วงศ์ไพศาลทรัพย์

086-34516XX

กรุงเทพมหานคร

696

คุณ โอฬาร ชีวน
ั ศิรวิ ัฒน์

061-93833XX

ขอนแก่น

697

คุณ ไชยา ทองสองแก ้ว

098-35023XX

พระนครศรีอยุธยา

698

บจก. ไทรงาม ช็อป

02-33716XX

สมุทรปราการ

699

คุณ ไพโรจน์ อิมเรือง

085-78885XX

กระบี

700

คุณ ไพจิตร ไชยอู

087-40660XX

หนองคาย

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

เงือนไขในการร ับของรางว ัลก ับกิจกรรม
ั แจกจ ัดหน ัก ยิงซอมาก
ื
ิ ธิมาก (ปี 2)”
“คาร์เนชน
ยิงมีสท

ผู ้โชคดีทได
ี ้รับรางวัลตามประกาศข ้างต ้น กรุณาติดต่อ คุณ ณัฐนี (แน็ ท) หมายเลขติดต่อ
086-370-8711 เพือสอบถามรายละเอียดการรับของรางวัลตามประกาศ ภายในว ัน พฤห ัสบดี ที 25
มกราคม 2561 (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) มิเช่นนันจะถือว่าสละสิทธิ

เอกสารทีต้องเตรียมและนํามาเพือมาร ับของรางว ัล
กรณีมาร ับด้วยต ัวเอง :
เอกสารทีต ้องเตรียมเพือยืนยันการรับของรางวัลที 1-3 ประกอบด ้วยเอกสารดังต่อไปนี
(1) สําเนาบัตรประชาชนของผู ้ได ้รับรางวัล พร ้อมลายเซ็นต์ จํานวน 3 ชุด
(2) สําเนาทะเบียนบ ้านของผู ้ได ้รับรางวัล พร ้อมลายเซ็นต์ จํานวน 3 ชุด
ู ค่าเกิน 1,000 บาทขึนไป
(3) เงินภาษี หก
ั ณ ทีจ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทีมีมล
(จํานวนเงินภาษี หก
ั ณ ทีจ่าย 5% จะขึนกับมูลค่ารางวัลทีแต่ละท่านได ้รับ)

กรณีมอบอํานาจให้ผอ
ู ้ นมาร
ื
ับแทน :
เอกสารทีต ้องเตรียมเพือยืนยันการรับของรางวัลที 1-3 ประกอบด ้วยเอกสารดังต่อไปนี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

สําเนาบัตรประชาชนของผู ้ได ้รับรางวัล พร ้อมลายเซ็นต์ จํานวน 2 ชุด
สําเนาทะเบียนบ ้านของผู ้ได ้รับรางวัล พร ้อมลายเซ็นต์ จํานวน 2 ชุด
สําเนาบัตรประชาชนของผู ้มารับรางวัลแทน พร ้อมลายเซ็นต์ จํานวน 2 ชุด
สําเนาทะเบียนบ ้านของผู ้มารับรางวัลแทน พร ้อมลายเซ็นต์ จํานวน 2 ชุด
หนังสือมอบอํานาจ พร ้อมลายเซ็นต์ และติดอากรแสตมป์ 10 บาท
เงินภาษี หก
ั ณ ทีจ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทีมีมล
ู ค่าเกิน 1,000 บาทขึนไป
(จํานวนเงินภาษี หก
ั ณ ทีจ่าย 5% จะขึนกับมูลค่ารางวัลทีแต่ละท่านได ้รับ)

กรณีร ับรางว ัลในนามบริษ ัท :
เอกสารทีต ้องเตรียมเพือยืนยันการรับของรางวัลที 1-3 ประกอบด ้วยเอกสารดังต่อไปนี
(1)
(2)
(3)
(4)

หนังสือรับรองบริษัท และภ.พ.20 พร ้อมลายเซ็นต์ จํานวน 3 ชุด
สําเนาทะเบียนบ ้านของผู ้มีอํานาจ พร ้อมลายเซ็นต์ จํานวน 3 ชุด
สําเนาบัตรประชาชนของผู ้มีอํานาจ พร ้อมลายเซ็นต์ จํานวน 3 ชุด
เงินภาษีหัก ณ ทีจ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทีมีมล
ู ค่าเกิน 1,000 บาทขึนไป
(จํานวนเงินภาษี หก
ั ณ ทีจ่าย 5% จะขึนกับมูลค่ารางวัลทีแต่ละท่านได ้รับ)

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทีได้ รับรางวัลตามประกาศข้ างต้ น กรุ ณาติดต่ อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่ อ 086-370-8711 เพื อสอบถาม
รายละเอียดการรั บของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพฤหัสบดี ที 25 มกราคม
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
มิเช่ นนันจะถือว่ าสละสิ ทธิ

