
ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดรีอบที ่1 
“31 ปี แม็คโคร สรา้งก าไร สง่โชค แจกยิง่ใหญก่วา่ 20 ลา้นบาท ผา่นแม็คโครแอปพลเิคชนั”

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่10 ตลุาคม 2563 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

รางวลัที่ 1 “รถกระบะ เอ็มจ ีNEW MG-Extender Giant Cab 2.0D Grand MT ปี 2019” 
มลูคา่ 659,000 บาท จ านวน 1 รางวลั

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

1 14183676XXX01 ศภุร ลลติลัคนกลุ อบุลราชธานี

รางวลัที่ 2 “บตัรของขวญัออโรรา่ –Standard (แลกรบัสนิคา้ทีห่า้งเพชรทองออโรรา่)” 
มลูคา่ 10,000 บาท จ านวน 225 รางวลั

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

1 16605148XXX01 รา้น ณาดา ชอ็ป ลาดพรา้ว

2 10537315XXX01 อรณุ ลาดพรา้ว

3 13283370XXX01 อารยิา พึง่สาย ลาดพรา้ว

4 16437272XXX01 รา้นชยาโดม ลาดพรา้ว

5 16624928XXX01 ชาย สทิธสิรุนิทร์ ลาดพรา้ว

6 16622801XXX10 ชญัญานุช ประครองใจ ลาดพรา้ว

7 21886278XXX18 ไกรสร แจง้วฒันะ

8 21860521XXX16 สเต็กลงุอว้น แจง้วฒันะ

9 21045435XXX01 หจก.ศรทีองทมิ แจง้วฒันะ

10 22218941XXX01 บา้นหนังสอื รา้น แจง้วฒันะ

11 27268809XXX22 TheTadpole แจง้วฒันะ

12 36688154XXX01 พรรณี วจินิวฒันะ ศรนีครนิทร์

13 36801374XXX01 รา้นถกูใจการคา้ ศรนีครนิทร์

14 31703439XXX01 ศริลิักษณ์ แซล่ิม้ ศรนีครนิทร์

15 37160899XXX01 ศริรัิตน ์โดงกลู ศรนีครนิทร์

16 49002010XXX01 จันทรฉ์าย บญุศรสีอาด บางบอน

17 42342371XXX01 นางส าราญ ปณุรังษี บางบอน

18 49197608XXX28 สชุาต ิฤทธิเ์ทพ บางบอน

19 49147695XXX01 ชยัณรงค ์แสนทะนะ บางบอน

20 49223980XXX01 ศริบิรูณ์ จันทรว์รัิตน์ บางบอน



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดรีอบที ่1 
“31 ปี แม็คโคร สรา้งก าไร สง่โชค แจกยิง่ใหญก่วา่ 20 ลา้นบาท ผา่นแม็คโครแอปพลเิคชนั”

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่10 ตลุาคม 2563 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

รางวลัที่ 2 “บตัรของขวญัออโรรา่ –Standard (แลกรบัสนิคา้ทีห่า้งเพชรทองออโรรา่)” 
มลูคา่ 10,000 บาท จ านวน 225 รางวลั

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

21 49003266XXX01 พธุ แตม้สดุ บางบอน

22 49184089XXX01 เชดิศักดา โยธะการี บางบอน

23 51514441XXX01 นางปภาว ีไชยอนิทร์ ชลบรุี

24 67369724XXX07 รา้นต าเลยเถดิ เชยีงใหม่

25 67320355XXX01 ธัญวรัตม ์ศรรัีตนะ เชยีงใหม่

26 61588128XXX01 ชตุพินธ ์รา้น เชยีงใหม่

27 61636628XXX01 แมวพานชิย์ เชยีงใหม่

28 61137748XXX06 หจก.ช.เจรญิพาณชิย ์2018 เชยีงใหม่

29 77411935XXX01 สภุาภรณ์ กิง่นอก นครราชสมีา

30 71803804XXX01 พสิษิฐ ์การคา้ นครราชสมีา

31 77300023XXX19 บะหมีเ่กี๊ยว นครราชสมีา

32 77447311XXX01 สราวฒุ ิสาระบัว นครราชสมีา

33 71746881XXX01 ณัฐณชิา กฤษกระ นครราชสมีา

34 70832009XXX01 วรางครั์ตน ์เหนอืจ าทศิ นครราชสมีา

35 70879976XXX01 นายสนัไชย ์ภัทรกลุประเสรฐิ นครราชสมีา

36 89045229XXX01 ร.อ.สรุบถ มวีนัดี รังสติ

37 88919497XXX01 นายเอกลักษณ์ แสงชงั รังสติ

38 89092473XXX10 พัสกร รังสติ

39 91438601XXX01 มนัส รา้น หาดใหญ่

40 90721599XXX06 ระหสั ด าสวุรรณ หาดใหญ่

41 91583067XXX18 รา้น ธนภณ หาดใหญ่

42 98235885XXX01 นาง ฉลอง ประทมุชาติ หาดใหญ่

43 90303295XXX01 อคัรวฒัน ์มนิมิารท์ หาดใหญ่

44 90496745XXX01 รา้นฉววีรรณ หาดใหญ่

45 10043317XXX01 นายบญุหลาย สพีนาม อดุรธานี

46 10041253XXX01 สมัภาษณ์ ลนุชยัภา อดุรธานี

47 10837528XXX27 ขา้วตม้โกลก อดุรธานี

48 10081200XXX01 นายเฉลมิชยั ธงชยั อดุรธานี

49 10016166XXX03 เจ.บ.ี ไฮเทคเซ็นเตอร์ อดุรธานี

50 10837029XXX01 นายวรวทิย ์ศรบีญุเรอืง อดุรธานี



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดรีอบที ่1 
“31 ปี แม็คโคร สรา้งก าไร สง่โชค แจกยิง่ใหญก่วา่ 20 ลา้นบาท ผา่นแม็คโครแอปพลเิคชนั”

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่10 ตลุาคม 2563 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

รางวลัที่ 2 “บตัรของขวญัออโรรา่ –Standard (แลกรบัสนิคา้ทีห่า้งเพชรทองออโรรา่)” 
มลูคา่ 10,000 บาท จ านวน 225 รางวลั

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

51 10844095XXX01 กาญจนช์ติา ตัง้มั่นดี อดุรธานี

52 10098108XXX03 นส.ปิยะฉัตร ชยัเวทย์ อดุรธานี

53 11902525XXX01 โสรัตชยั บญุทรง พษิณุโลก

54 11898547XXX01 จริะ รวมญาติ พษิณุโลก

55 12005797XXX01 เฮงพานชิย ์รา้น ขอนแกน่

56 12094253XXX01 ทองฝน มาเจรญิ ขอนแกน่

57 12731613XXX06 ปลาวาฬ มนิมิารท์ ขอนแกน่

58 13102540XXX06 สมควร ปานโม สรุาษฏรธ์านี

59 13039761XXX01 ประเสรฐิ ฤทธชิยั สรุาษฏรธ์านี

60 13807081XXX01 นภสร จริะพันธท์ววีงศ์ สรุาษฏรธ์านี

61 13810542XXX01 จรุภีรณ์ คงเมอืง สรุาษฏรธ์านี

62 13810579XXX01 กิม้กุย้ เรอืงฤทธิ์ สรุาษฏรธ์านี

63 13105823XXX01 ดวงจันทร ์ศรยีาภัย สรุาษฏรธ์านี

64 14841439XXX01 รา้น เกษตรหว้ยทม อบุลราชธานี

65 15079663XXX17 รา้นอิม่สบาย สาขา 2 ระยอง

66 15090263XXX29 อมรรัตน ์เกตพุุม่ ระยอง

67 15916608XXX07 วรีวรรณ กวา้งมาก ระยอง

68 15069394XXX19 รา้น คนเหนอื ระยอง

69 15912527XXX01 ธรรมจักร ์ดวงแกว้ ระยอง

70 16913025XXX22 รา้นสวนลงุโปรง่ การเ์ดน้ นครสวรรค์

71 16195556XXX01 ชนันทน์ภัทร กายยาค า นครสวรรค์

72 16184839XXX01 ศริรัิตน ์ผกูพันธุ์ นครสวรรค์

73 16904321XXX01 บรษัิท เอส.พ.ีพ.ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั นครสวรรค์

74 16908092XXX01 รา้น ส.สงิหห์าญ นครสวรรค์

75 16910138XXX10 รา้น ฟิวชัน่ ซชู ิเบริน์ไฟ นครสวรรค์

76 17277171XXX01 มนูณ ชกูลิน่ออ่น จรัญสนทิวงศ์

77 17894653XXX30 บรษัิท รุง่ทรัพย ์โปรดักส ์มารเ์ก็ต จรัญสนทิวงศ์

78 18233406XXX02 แมน สือ่รุง่เรอืง สาทร

79 18791950XXX01 สเุมธ มณฑชิาชาติ สาทร

80 20866240XXX01 นายพราน พนูชยั สรุนิทร์



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดรีอบที ่1 
“31 ปี แม็คโคร สรา้งก าไร สง่โชค แจกยิง่ใหญก่วา่ 20 ลา้นบาท ผา่นแม็คโครแอปพลเิคชนั”
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มลูคา่ 10,000 บาท จ านวน 225 รางวลั

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

81 20075100XXX01 สภุัทรา นทิะรัมย์ สรุนิทร์

82 20866318XXX01 นายสพุจน ์ยอดค า สรุนิทร์

83 21090365XXX01 แหวน ศรแีกว้ สามเสน

84 22809500XXX01 พงษ์สทิธิ ์ทรัพยาสาร นครศรธีรรมราช

85 22815897XXX01 ลภัสสนิ ลขิติธนกจิเจรญิ นครศรธีรรมราช

86 23050123XXX01 ศภุกร ศริรัิตกลุ เชยีงราย

87 23031632XXX06 คณูทรัพยซ์ปุเปอร์ เชยีงราย

88 23788848XXX01 รา้นเสาหลวง เชยีงราย

89 24783109XXX01 นายสเุมธ วงศส์ธุรรม สกลนคร

90 24780568XXX01 สวา่งเจรญิการคา้ สกลนคร

91 26894415XXX01 จันทรา สรอ้ยเนยีม จันทบรุี

92 26880460XXX01 พรทพิย ์จันทวงษ์ จันทบรุี

93 28869400XXX01 ฟ้าศริชิยั รอ้ยเอ็ด

94 28859326XXX01 สพุรรณ วลิา รอ้ยเอ็ด

95 28068098XXX01 วไิลพร เกษสแีกว้ รอ้ยเอ็ด

96 29021741XXX06 แหลมไทรมนิมิารท์ ตรัง

97 30004770XXX01 สทุธกิาญต ์สดุสวาท สระแกว้

98 30043744XXX01 สงัวาลย ์ลปีระโคน สระแกว้

99 31332307XXX07 พกิลุ หงสท์อง เกาะสมยุ

100 31336157XXX06 กญัญาณัฐ ขวญัหนู เกาะสมยุ

101 31020558XXX27 ครัวรม่มว่งรา้น เกาะสมยุ

102 32008904XXX01 ขันเงนิ 2 รา้น บรุรัีมย์

103 32624077XXX17 ไชยวานหมกูะทะ รา้น บรุรัีมย์

104 32629785XXX18 คมคาย ทานผดงุ บรุรัีมย์

105 32628739XXX01 นงลักษณ์ อดลุยรั์มย์ บรุรัีมย์

106 32030848XXX01 ตาล ดาวรรัีมย ์F/F บรุรัีมย์

107 32045900XXX01 นางเยาวลักษณ์ ชยัศภุกจิการ บรุรัีมย์

108 32002419XXX01 พลศักดิ ์เผา่กนัทรากร บรุรัีมย์

109 33050026XXX01 นส.อ าพร นราวงษ์ ศรสีะเกษ

110 33580477XXX01 โรจนศ์ลิป์ มตีน ศรสีะเกษ
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“31 ปี แม็คโคร สรา้งก าไร สง่โชค แจกยิง่ใหญก่วา่ 20 ลา้นบาท ผา่นแม็คโครแอปพลเิคชนั”

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่10 ตลุาคม 2563 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

รางวลัที่ 2 “บตัรของขวญัออโรรา่ –Standard (แลกรบัสนิคา้ทีห่า้งเพชรทองออโรรา่)” 
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หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

111 37045154XXX01 สมยทุธ ์ประสานเชือ้ ชยัภมูิ

112 37040962XXX01 สวรรค ์สพัุนธพ์งษ์ ชยัภมูิ

113 37051093XXX01 วนัชยั กิง่แฝง ชยัภมูิ

114 38905153XXX01 สมบัต ิกองขนุชาติ สระบรุี

115 38049750XXX01 จริศักดิ ์ลพีดุ สระบรุี

116 38059238XXX01 รา้นพรกิแกง สระบรุี

117 38893892XXX01 ร าพงึพร บญุเทศ สระบรุี

118 40863805XXX01 มาลนิ ีโพธิท์อง ฉะเชงิเทรา

119 40856401XXX22 รา้น หอมกรุน่ พซิซา่ ฉะเชงิเทรา

120 40006229XXX01 ตอ้ย อลมูเินยีม ฉะเชงิเทรา

121 41598826XXX01 รา้นจัตวา เชยีงใหม2่ (หางดง)

122 42614951XXX01 ณปภัช ศรชีาตโิสภณ รามอนิทรา

123 42603715XXX03 หจก.เอททนี เทรดดิง้ รามอนิทรา

124 42612634XXX01 อบุลรัตน ์กิง่รุง้เพชร์ รามอนิทรา

125 42610710XXX01 รา้น พลรุง่เรอืง รามอนิทรา

126 42602367XXX06 บลชูอ็ป ซปุเปอรส์โตร์ รามอนิทรา

127 42614470XXX01 ตารเกศ ฉัตรชมุสาย รามอนิทรา

128 43553450XXX01 ภัสสศ์า ศริผิอ่ง ชมุพร

129 43553118XXX01 รา้น ทรัพยอ์ดุม ชมุพร

130 44669862XXX01 นภสร มากี พัทยาใต ้

131 44658057XXX01 สมศักดิ ์บัวผึง้ พัทยาใต ้

132 44002465XXX06 เฌอมนิมิารท์ พัทยาใต ้

133 46005224XXX01 วพิาพร บญุเขยีว กาญจนบรุี

134 46575099XXX01 ธนากร แซก่ว๊ย กาญจนบรุี

135 47536831XXX06 รา้น บัวกระดง้ ลพบรุี

136 47053909XXX06 นส.กจิสมุน มณีชาติ ลพบรุี

137 48046356XXX18 วนัเพ็ญ ฆารเจรญิ หนองคาย

138 48010918XXX01 จติตอ์ารยีร์า้น หนองคาย

139 49003429XXX06 รา้นน ้าพุ ราชบรุี

140 49368039XXX22 TEA SHIRU สาขา3 ราชบรุี
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141 49026434XXX01 นายธนกฤต โพธิด์ ารงชยั ราชบรุี

142 50511364XXX01 รา้นโชคดกีารคา้ แมร่มิ

143 50516386XXX01 ปฏภิาณ ปกรสทิธิ์ แมร่มิ

144 50514476XXX01 พชร วงษ์กวนิ แมร่มิ

145 52028229XXX01 นายเฉลมิ วงศเ์รอืน ล าปาง

146 54015896XXX19 รา้นวาไรตีผ้ัดหมีโ่คราช คลองหลวง

147 54349846XXX28 นาย พริะพล พมิประจบ คลองหลวง

148 54349912XXX01 นาย สมคดิ บญุชืน่ คลองหลวง

149 54344176XXX06 วชัระ โตวทิยาการ คลองหลวง

150 54338216XXX18 รา้นขา้วตม้นายหอม คลองหลวง

151 55310988XXX01 รา้นเคยีงจันท์ เลย

152 55311466XXX17 รา้นกกีีเ้นือ้ยา่งเกาหล ีสาขา1* เลย

153 55008685XXX01 นายบญุเรอืง กอ้นค า เลย

154 55319512XXX06 ชนัญญา แกว้แจม่ เลย

155 55304652XXX01 อรด ีทวลิา เลย

156 57901520XXX01 สนุทร พทุธศรี บางพลี

157 57893594XXX01 วชัราภรณ์ สาเคน บางพลี

158 57035587XXX06 นส.ชลุพัีนธ ์ไชยพันธ์ บางพลี

159 57000475XXX01 รา้นโชคอารยี์ บางพลี

160 57021005XXX01 นายสกุจิ ปรเีจรญิ บางพลี

161 57034815XXX01 นายจรนิทร ์ยลประเวส บางพลี

162 58153722XXX06 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ถกูซเูปอร ์2020 มกุดาหาร

163 61892015XXX01 นาง วริญิา พลนกิาย ชมุแพ

164 63198185XXX01 มนทชา ปัญกลุวฒัน์ นครพนม

165 63199194XXX01 ศรนษิฐ ์ธงยศชสูวสัดิ์ นครพนม

166 63192675XXX01 หนึง่ จันทะวงศ์ นครพนม

167 65095884XXX01 นาง ทพิวรรณ เจรญิตา บงึกาฬ

168 67030564XXX01 นภัส แสงนวล แมส่าย

169 68054545XXX01 สริชิยั เต็มเกยีรตสิริิ ศาลายา

170 69025338XXX01 เลขา พงศจั์นทรเสถยีร พัทลงุ



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดรีอบที ่1 
“31 ปี แม็คโคร สรา้งก าไร สง่โชค แจกยิง่ใหญก่วา่ 20 ลา้นบาท ผา่นแม็คโครแอปพลเิคชนั”

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่10 ตลุาคม 2563 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

รางวลัที่ 2 “บตัรของขวญัออโรรา่ –Standard (แลกรบัสนิคา้ทีห่า้งเพชรทองออโรรา่)” 
มลูคา่ 10,000 บาท จ านวน 225 รางวลั

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

171 70027526XXX01 ศริมิา ด าดี สโุขทัย

172 73002676XXX01 รา้นมมุมอง แมส่อด

173 73003321XXX01 บัวรนิ ตยิะนิว่ แมส่อด

174 74018572XXX01 ส าราญ ตอสงูเนนิ ปากชอ่ง

175 74026722XXX01 วาสนาการคา้ ปากชอ่ง

176 76002219XXX07 รา้นกระติ๊บ ระนอง

177 77002224XXX13 ศักดิศ์ลิป์ หมันสู ละไม(เกาะสมยุ)  

178 77006317XXX18 ประสทิธิ ์เทพจนิดา ละไม(เกาะสมยุ)  

179 78012801XXX31 จดิาภา วงษ์พนิจิ กลัปพฤกษ์

180 79024691XXX07 รนิลวลัย ์ประจันสี ยโสธร

181 80007463XXX17 แจว่ฮอ้นรมิมอ มหาสารคาม

182 80029191XXX31 อคัรเดช ชาบรรทม มหาสารคาม

183 80004985XXX07 รา้นจ๊อด มหาสารคาม

184 81001720XXX01 โชคอ านวย ฝาง

185 81004610XXX01 พชิยั มะณีโชติ ฝาง

186 81014974XXX01 ธรีจฑุา ทศิกา ฝาง

187 81003755XXX01 ประสทิธิก์ารคา้ ฝาง

188 85037837XXX01 วชัร ีบัวเพชร ทุง่สง

189 87006802XXX01 สวุรรณ์ เมอืงค า พะเยา

190 89030635XXX01 วรรณนสิา วรรณเครอื พษิณุโลก 2

191 10002865XXX01 รา้นเสบยีง แพร่

192 10203008XXX01 นางวนัทนา แกว้วจิติร นครราชสมีา2

193 10300665XXX01 ไพโรจน ์สรัีง น่าน

194 10602951XXX01 ชนิวตัร ์ชนิชยั วารนิช าราบ

195 10601622XXX04 อนงค ์สรุะภี วารนิช าราบ

196 10602382XXX06 การเจรญิพาณชิ วารนิช าราบ

197 10602448XXX01 กญัญา เพนนงิตัน้ วารนิช าราบ

198 10602613XXX17 ธนาคารเนือ้ยา่งเกาหลี วารนิช าราบ

199 10702062XXX17 จรยิาหมกูระทะ หนองบัวล าภู

200 10701011XXX01 ชนาธปิ พลหาญดี หนองบัวล าภู



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดรีอบที ่1 
“31 ปี แม็คโคร สรา้งก าไร สง่โชค แจกยิง่ใหญก่วา่ 20 ลา้นบาท ผา่นแม็คโครแอปพลเิคชนั”

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่10 ตลุาคม 2563 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

รางวลัที่ 2 “บตัรของขวญัออโรรา่ –Standard (แลกรบัสนิคา้ทีห่า้งเพชรทองออโรรา่)” 
มลูคา่ 10,000 บาท จ านวน 225 รางวลั

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

201 10700600XXX01 นางสาวกาญจนา บัวสี หนองบัวล าภู

202 10701411XXX01 รา้น ถกู จ. ซปุเปอรส์โตร์ หนองบัวล าภู

203 10800224XXX01 สนุทร หนองจอก

204 10802296XXX30 บรษัิท ท็อปเวย ์เน็ตเวริค์ จ ากดั หนองจอก

205 10801774XXX01 รันดา สมานมติร หนองจอก

206 10901588XXX01 วไิลภรณ์ เพราะสวน แหลมฉบัง

207 10900318XXX01 นายพงษ์ธนา จติคง แหลมฉบัง

208 11402585XXX17 รา้นเต็มอิม่หมกูระทะ@อา่งทอง สงิหบ์รุี

209 11503209XXX01 เอสพเีน็ท บางบัวทอง

210 11600617XXX01 รา้นประยงคพ์าณชิย์ กาฬสนิธุ ์

211 11601136XXX06 นางไพรวลัย ์ภชูยัแสง (รา้นไพรวลัยพ์ กาฬสนิธุ ์

212 11603149XXX01 ปณุยาพร มั่งสวุรรณ กาฬสนิธุ ์

213 11900923XXX01 นางสาววนดิา ศรโีรจน์ พจิติร 

214 11900595XXX01 นายพะเยาว ์พมิพา พจิติร 

215 11900131XXX06 คลองคูม้นิมิารท์ พจิติร 

216 11901704XXX01 อนุกลู หลวงราช พจิติร 

217 12002051XXX06 บรษัิท เอเจ มารเ์ก็ตติง้ กรุ๊ป จ ากดั ปทมุธานี

218 12002687XXX01 ณัฐพล พัวรรณกลุ ปทมุธานี

219 12001975XXX06 สทุธชิยั ตัง้เสถยีร ปทมุธานี

220 12500018XXX17 แชมป์หมยูา่งเกาหลี ชะอ า

221 12600388XXX18 บงกช ทพิยธ์านี ออ่นนุช

222 13101910XXX06 นาย อานันต ์เจรญิพรวฒันากลุ บอ่วนิ

223 13102028XXX01 นาย ประเทอืง ภมูศิรี บอ่วนิ

224 13200172XXX30 รา้นมารวยบรรจภุัณฑ(์สาขาสตัหบี) สตัหบี

225 13200353XXX01 สมศักดิ ์สรุชยัจรนิทร์ สตัหบี



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดรีอบที ่1 
“31 ปี แม็คโคร สรา้งก าไร สง่โชค แจกยิง่ใหญก่วา่ 20 ลา้นบาท ผา่นแม็คโครแอปพลเิคชนั”

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่10 ตลุาคม 2563 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

รางวลัที่ 3 “บตัรก านลัสว่นลด มลูคา่ 10,000 บาท (มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 2 ใบ)”
จ านวน 225 รางวลั

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

1 10782866XXX01 หมัด มานโสม ลาดพรา้ว

2 16361507XXX01 เจเจเอชอ็ป ลาดพรา้ว

3 27181699XXX01 จรัล มาค า แจง้วฒันะ

4 27075156XXX01 บจ. ตง่ ซาน ฟง อนิเตอรเ์นชัน่แนล แจง้วฒันะ

5 32249821XXX01 พนม ทองชบุ ศรนีครนิทร์

6 42715041XXX06 หงษ์น าชยั บางบอน

7 41432884XXX01 นางชตุนัินท ์มอญถนอม บางบอน

8 49035913XXX20 ทองพนู เกรัมย์ บางบอน

9 42670149XXX01 นายปิยะศักดิ ์พฤกษมาศ บางบอน

10 49149471XXX01 อารยีรั์ตน ์อาศัยสขุ บางบอน

11 51668859XXX06 รา้นใบตอง ชลบรุี

12 59039391XXX01 นายวศิษิฐ ์ยงคพ์รีะกลุ ชลบรุี

13 51233884XXX01 กติตพิงษ์ ศริปิระเสรฐิโชค ชลบรุี

14 51219547XXX01 น.ส.ฐติพิร สขุสมเขตร์ ชลบรุี

15 59045800XXX01 น.ส.กฤษณา เตมิสขุ ชลบรุี

16 51461042XXX01 นส.พรพมิล ลลีาวฒันสกลุชล ชลบรุี

17 59238604XXX01 น.ส.ศริกิาญจน ์อนิทรอ์ดุม ชลบรุี

18 66285177XXX01 รุง่ฤด ีรา้น เชยีงใหม่

19 61233711XXX06 อรพนิ รา้น เชยีงใหม่

20 61754966XXX01 ธนดิา ออ่นตัน เชยีงใหม่

21 61789623XXX01 ชนันธร ชยัสาร เชยีงใหม่

22 67348324XXX06 ท ีมนิมิารท์ เชยีงใหม่

23 61523226XXX01 BK มนิมิารท์ เชยีงใหม่

24 77225297XXX01 ชาตชิาย ชมโคกกรวด นครราชสมีา

25 70911678XXX01 หจก.โคราชงว่นเจ็งหลง นครราชสมีา

26 77282214XXX06 ธเนศ มนิมิารท์ นครราชสมีา

27 77368938XXX01 ศรายทุธ ์ดมุขนุทด นครราชสมีา

28 77365555XXX01 ศักยภาพ ดาดี นครราชสมีา

29 89044698XXX01 นายสมโภช แซจ่วิ รังสติ

30 88949480XXX01 นายราชญั วฒันะไพบลูยส์ขุ รังสติ



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดรีอบที ่1 
“31 ปี แม็คโคร สรา้งก าไร สง่โชค แจกยิง่ใหญก่วา่ 20 ลา้นบาท ผา่นแม็คโครแอปพลเิคชนั”

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่10 ตลุาคม 2563 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

รางวลัที่ 3 “บตัรก านลัสว่นลด มลูคา่ 10,000 บาท (มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 2 ใบ)”
จ านวน 225 รางวลั

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

31 81765962XXX06 นส.บษุบา พุม่จ าปา รังสติ

32 91661013XXX01 รา้น นอ้งนดิา้ หาดใหญ่

33 91616764XXX01 รา้น ข.ไขพ่าณชิย์ หาดใหญ่

34 91409696XXX01 รา้น อาลาวยี์ หาดใหญ่

35 98273011XXX01 สจุริา หวา่งเปีย หาดใหญ่

36 90334783XXX01 น ้าออ้ย รา้น หาดใหญ่

37 10061435XXX01 รา้นยามกาการคา้ อดุรธานี

38 10023925XXX01 รา้น ฟ้า อดุรธานี

39 10062111XXX01 นายอภรัิกษ์ สทิธพิรหม อดุรธานี

40 10834351XXX01 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ศริโิชค สามพรา้ว อดุรธานี

41 10841276XXX01 จารณีุย ์ธรรมาภสิมัย อดุรธานี

42 12705629XXX03 ณัฎฐนันท ์ไชยสนัท์ ขอนแกน่

43 12112780XXX01 ตะวนัพานชิย ์รา้น ขอนแกน่

44 12131429XXX01 สรุศักดิ ์พานชิศริิ ขอนแกน่

45 13099873XXX01 ขวญัหทัย ภูเ่ชีย่วชาญวทิย์ สรุาษฏรธ์านี

46 13801775XXX01 รา้นน ้าเย็น สรุาษฏรธ์านี

47 13798700XXX01 สธุนิ ีวรรณกลัด สรุาษฏรธ์านี

48 13795278XXX01 โชคชยั หงษ์ทอง สรุาษฏรธ์านี

49 14178176XXX01 อารม์&เอม มนิมิารท์ รา้น อบุลราชธานี

50 14824314XXX01 นัฐธดิา สพุล อบุลราชธานี

51 14092767XXX01 วไิล พลเขต อบุลราชธานี

52 15901048XXX18 ขวญัฤด ีท าทวี ระยอง

53 15072518XXX18 วราภรณ์ ใจสขุ ระยอง

54 16900427XXX01 พงศเ์ทพ เมอืงค าดี นครสวรรค์

55 17899474XXX01 ลีซ้ง่ฮวด จรัญสนทิวงศ์

56 17223178XXX01 โสภา การคา้ จรัญสนทิวงศ์

57 18228662XXX01 นายส าราญ ทัดแกว้ สาทร

58 19909220XXX01 อรา่ม ค ารอ้ยแสน นครปฐม

59 19184002XXX01 นดิ ตุน่มณี นครปฐม

60 19158970XXX01 กญัจนพร รม่โพธิธ์ารทอง นครปฐม



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดรีอบที ่1 
“31 ปี แม็คโคร สรา้งก าไร สง่โชค แจกยิง่ใหญก่วา่ 20 ลา้นบาท ผา่นแม็คโครแอปพลเิคชนั”

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่10 ตลุาคม 2563 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

รางวลัที่ 3 “บตัรก านลัสว่นลด มลูคา่ 10,000 บาท (มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 2 ใบ)”
จ านวน 225 รางวลั

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

61 19917563XXX01 จไุรภรณ์ พรหมมา นครปฐม

62 19914128XXX01 ล าพงึ แสนตุม้ นครปฐม

63 19125646XXX23 พเิชษฐ ยิม้โสภา นครปฐม

64 20088233XXX01 รา้นลา้นไอควิ(อคิควิ)มนิมิารท์ สรุนิทร์

65 21106897XXX01 วาสนา กนัไพรี สามเสน

66 22809541XXX17 ตีน๋อ้ยหมกูะทะซฟีู้ด นครศรธีรรมราช

67 22819548XXX01 เนาวรัตน ์ทพิยว์งษ์ นครศรธีรรมราช

68 23775003XXX01 เรอืงศักดิก์ารคา้ เชยีงราย

69 23790248XXX04 เดน่พงศ ์พพัิฒนพ์ริยิากลุ เชยีงราย

70 23056743XXX01 นายภมูรินิทร ์สขุสา เชยีงราย

71 23790480XXX01 นัฐรกิา คณุลา้น เชยีงราย

72 23002562XXX01 พกิลุ สนัธิ เชยีงราย

73 24768458XXX01 นส.เนาวรัตน ์มว่งมันดี สกลนคร

74 24783016XXX01 ตูก่ารคา้ สกลนคร

75 24066403XXX01 รา้นแพนเคก้การคา้ สกลนคร

76 25030229XXX01 นุศรา ก าป่ัน สพุรรรบรุี

77 25820139XXX31 เสน่ห ์ออ่นวมิล สพุรรรบรุี

78 25074813XXX01 พรพรรณ ทองดี สพุรรรบรุี

79 26001969XXX01 ศริวิฒัน ์กาหยี จันทบรุี

80 26085418XXX01 รจุพิร จริะพงษ์ จันทบรุี

81 26090676XXX01 จ าเนยีร ค าสตัย์ จันทบรุี

82 27893815XXX27 สมชาย เรอืงออ่น ภเูก็ต

83 27093035XXX08 รา้นซปุเปอรต์ิม่ซ า ภเูก็ต

84 27896678XXX01 สมศักดิ ์ขอถาวรทรัพย์ ภเูก็ต

85 28085803XXX01 มาน ีจันทาทอง รอ้ยเอ็ด

86 28001081XXX30 SNW MART รอ้ยเอ็ด

87 28863424XXX01 รา้น พันชยัพาณชิย์ รอ้ยเอ็ด

88 30051110XXX01 ขา้วหอมชอ้ป สระแกว้

89 30561706XXX01 อาชวลั สกุใส สระแกว้

90 31002574XXX17 บรษัิท กรู ูกรุ๊ป จ ากดั เกาะสมยุ
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91 31004845XXX01 ธศิวรรณ จันทรเ์ภา เกาะสมยุ

92 31332819XXX28 รา้น ไตก๋ิ๊ก ปลาเผา เกาะสมยุ

93 32031112XXX01 จ าเรญิ จรัิมย์ บรุรัีมย์

94 32038147XXX01 นัยนา เรอืงเดช บรุรัีมย์

95 32623048XXX26 ชยัซฟีู๊ ต บฟุเฟ่ต ์ทะเลเผา บรุรัีมย์

96 32053244XXX01 หนึง่การคา้ บรุรัีมย์

97 33578179XXX01 ไพบลูยพ์าณชิย์ ศรสีะเกษ

98 33059409XXX01 ยพุาพร โสภาพ ศรสีะเกษ

99 34532129XXX01 ศลลิทพิย ์ค าไอมาลี ล าพนู

100 34005032XXX01 ลงุแดงตลาดสบทา รา้น ล าพนู

101 34021761XXX01 นายประมวล ยะค าแจ ้ ล าพนู

102 34041403XXX01 โสดา รา้น ล าพนู

103 35512345XXX02 ประมวล สณุาอาจ กระบี่

104 35004473XXX01 ธรียทุธ ์ชแูกว้ กระบี่

105 36548117XXX01 นาง บญุรอด แกว้สวสัดิ์ เพชรบรุี

106 36547548XXX01 น.ส.สพุรรณี จ ารัสเพชร เพชรบรุี

107 36545233XXX01 รา้น พรเจรญิ เพชรบรุี

108 37014916XXX01 สวุทิย ์ธงภักดิ์ ชยัภมูิ

109 37763207XXX01 ยนตก์จิ ทองโคตร ชยัภมูิ

110 38063563XXX22 นายชศูักดิ ์ระดมสทุธศิาล สระบรุี

111 38896845XXX01 ปฐมพงศ ์บางเหลอืง สระบรุี

112 38904906XXX01 รัชน ีศรโีนนยาง สระบรุี

113 38899845XXX01 มลยว ีหรัิญรัตน์ สระบรุี

114 40858432XXX01 บจก.พนมมารเ์ก็ตติง้ ฉะเชงิเทรา

115 40012405XXX01 ประนอม รา้น ฉะเชงิเทรา

116 40858772XXX01 สกุญัญา รุง่รจุี ฉะเชงิเทรา

117 40007797XXX07 รังนกซปุเปอรม์ารท์ ฉะเชงิเทรา

118 40858672XXX01 สมชาย ตันนพรัตน์ ฉะเชงิเทรา

119 40861221XXX01 ธนภร สทุธโิพธิ์ ฉะเชงิเทรา

120 41598756XXX01 สมภักดิ ์ละเอยีดออ่น เชยีงใหม2่ (หางดง)
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121 41612933XXX01 เกษตรสขุใจ ฟารม์ เชยีงใหม2่ (หางดง)

122 41609564XXX01 ประภาพร เชยีงใหม2่ (หางดง)

123 41603136XXX31 รา้นละมนุสตอรี่ เชยีงใหม2่ (หางดง)

124 42025578XXX06 อธนิ อษุณกรกลุ รามอนิทรา

125 42012928XXX01 นอ้งโอมห์ รามอนิทรา

126 42054229XXX01 อนิทริา สทุธิพ์ะพร รามอนิทรา

127 43051654XXX01 โอช ิมารท์ ชมุพร

128 44677165XXX01 พมิล เกษร พัทยาใต ้

129 44050856XXX01 ไตรสทิธิ ์นธิมิาพงศักดิ์ พัทยาใต ้

130 44018482XXX01 สายสวาท รา้น พัทยาใต ้

131 44018360XXX01 บญุศริ ิปั้นกรดิ พัทยาใต ้

132 44683130XXX01 วรศิรา เจยีหลมิ พัทยาใต ้

133 45027835XXX01 เอ อา พาณชิย์ ก าแพงเพชร

134 45012399XXX01 พงษ์ศักดิ ์เพ็ญศรสีวรรค์ ก าแพงเพชร

135 45010148XXX01 ประยงค ์อาจศัตรู ก าแพงเพชร

136 46560112XXX01 รา้นโชหว่ย กาญจนบรุี

137 47550941XXX17 รา้นประเสรฐิชยัหมกูะทะ ลพบรุี

138 47048272XXX18 นายอาทติย ์กนัยาตี ลพบรุี

139 47538372XXX17 หมกูะทะ (ผูใ้หญบ่ัต)ิ รา้น ลพบรุี

140 47048328XXX01 นส.วาสนา แกว้มา ลพบรุี

141 48003737XXX01 สมจติต ์วงศต์า่งตา หนองคาย

142 48516003XXX22 สทิธรัิตน ์ศักดิส์กลุไกร หนองคาย

143 48010301XXX01 หจก. จะจา๋ หนองคาย หนองคาย

144 48031773XXX01 สนุทร แสงเพชร หนองคาย

145 49363611XXX01 นส.ขนษิฐา จติตานุภาพ ราชบรุี

146 50505624XXX01 คมชาญ ภมูเิจรญิ แมร่มิ

147 50021187XXX01 รา้นททีมีนิมิารท์ แมร่มิ

148 52045384XXX01 นางกชพร ยนืยง ล าปาง

149 52526045XXX01 นางปราณี สระทองชว่ง ล าปาง

150 54014905XXX06 B.B.MINIMART คลองหลวง
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151 54014245XXX01 แกว้สมเด็จ คลองหลวง

152 55318474XXX01 กมลจติ ชาโสรส เลย

153 57011437XXX01 รา้นแสงฟ้า บางพลี

154 57896313XXX01 ราตร ีสารหงษ์ บางพลี

155 57025129XXX01 นางวารนิทร ์พุม่โพธิ์ บางพลี

156 58022192XXX01 รา้น นอ้งป๊อบ มกุดาหาร

157 58153066XXX01 ยอดหทัย เนตรกาล มกุดาหาร

158 59001170XXX01 ปาเตะ๊- ซายัง สตลู

159 59138424XXX01 มฮูมัหมัดอากบิ มาลนิี สตลู

160 61900135XXX01 รา้นนอ้งณี ชมุแพ

161 62027956XXX17 วรีะพงศ ์คลา้ยพยงค์ ราไวย์

162 63196204XXX01 จักรพรรดิ ์ดวงดสูนั นครพนม

163 65000357XXX06 ชยัพรสโตร์ บงึกาฬ

164 67004562XXX30 หจก.แอล.ซ.ีเอช.มารเ์ก็ตติง้ แมส่าย

165 67017732XXX01 สขุ วงศส์กลุเกษม แมส่าย

166 68020827XXX01 วาสนา มาค า ศาลายา

167 70002978XXX01 นางสรุนิทร ์เอีย่มสะอาด สโุขทัย

168 70009158XXX01 นางสงัเวยิน กรสนิธิ์ สโุขทัย

169 70026370XXX10 ณัฐพล สโุขทัย

170 72043900XXX01 หา้งหุน้สว่นจ ากดั คณุมารท์ สมทุรสาคร

171 73004141XXX01 บรัุสกรณ์ ชยัศรี แมส่อด

172 74027094XXX01 สมจติร นลิสนธิ ปากชอ่ง

173 74027015XXX17 แชวอนช์ ปากชอ่ง

174 75026595XXX18 จันทริา สมจติ ถลาง

175 77005630XXX28 รา้นหนึง่ ละไม(เกาะสมยุ)  

176 78014486XXX28 ยวุด ีพานสวุรรณ กลัปพฤกษ์

177 80031626XXX07 ชยัวฒัน ์ชมภพูาน มหาสารคาม

178 80004570XXX31 รา้นถงุเงนิ ถังทอง มหาสารคาม

179 80007063XXX01 เดอะณี มหาสารคาม

180 80037751XXX01 เกษตรเซ็นเตอร์ มหาสารคาม
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181 80016710XXX17 จอมยทุธเนือ้ยา่งเกาหลี มหาสารคาม

182 81013043XXX01 รา้นพแีอนดพ์ชีอ็ป ฝาง

183 81003375XXX01 ผอ่งศร ีงามล ้า ฝาง

184 82028836XXX01 วชัร ีศริป่ิิน นครนายก

185 82020377XXX01 รุง่โรจน ์ศริป่ิิน นครนายก

186 87004969XXX01 ธัญญา ลว้นเลศิ พะเยา

187 87023412XXX01 นสิาชล เครอืค า พะเยา

188 89003137XXX01 ละออ เชยเทบิ พษิณุโลก 2

189 10000221XXX16 ไรทแ์อนดก์รลิ แพร่

190 10000819XXX01 ตีน่ดิประเสรฐิ แพร่

191 10001170XXX01 กติตภิัณฑ์ แพร่

192 10302554XXX01 รา้นสนทิ น่าน

193 10601614XXX06 หจก.โมเดริน์ไลฟ์สไตล ์168 วารนิช าราบ

194 10602687XXX17 สญัญา ลอืชา วารนิช าราบ

195 10601983XXX01 อรัญ มสีขุ วารนิช าราบ

196 10602471XXX18 โชตกิร วทุธสงัข์ วารนิช าราบ

197 10602201XXX01 วนดิา อนิทรส์ขุ วารนิช าราบ

198 10602661XXX17 อมัพรหมกูระทะ แจว่ฮอ้น วารนิช าราบ

199 10601563XXX01 รา้นตน้-ตัม้ วารนิช าราบ

200 10602730XXX01 ดอกออ้ ตามเมอืงปักษ์ วารนิช าราบ

201 10602446XXX17 ฟกู ุอาหารญีปุ่่ น วารนิช าราบ

202 10700092XXX01 นางสทุธพิร ศรบีญุเรอืง หนองบัวล าภู

203 11101864XXX01 สรุศักดิ ์แซแ่ต ้ เพชรเกษม

204 11101642XXX01 กฤษฎา ซมิพัฒนานนท์ เพชรเกษม

205 11401314XXX18 นางปัญจพร แตงทอง สงิหบ์รุี

206 11400991XXX01 นางเรณู อว่มพรม สงิหบ์รุี

207 11401967XXX01 สง่ อว่มพรม สงิหบ์รุี

208 11401641XXX01 สายพนิ พรหมพทิักษ์ สงิหบ์รุี

209 11504011XXX01 กติตชิยั ทองคลี่ บางบัวทอง

210 11501235XXX23 รา้น ไชน่าทาวน์ บางบัวทอง
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211 11602065XXX01 นายสมพงษ์ สวุรรณจันทรด์ ี(รา้นสมพงษ กาฬสนิธุ ์

212 11602218XXX01 รา้นอญัแอนดเ์อย๋ กาฬสนิธุ ์

213 11601605XXX01 ไพจติร ภไูกรลาด กาฬสนิธุ ์

214 11900098XXX01 นางสาวภัทราวด ีเจรญิพร พจิติร 

215 11901108XXX01 รา้นบิ๊กแชมป์ พจิติร 

216 11900493XXX30 หจก.ธนาสทุธิปิ์โตรเลยีม พจิติร 

217 11900336XXX01 นางอกัษิพร ระเวงวรรณ พจิติร 

218 11900689XXX01 นางกฐนิ ปานรักษ์ พจิติร 

219 12000716XXX01 นางสาวสมคดิ เอีย่มอรา่ม ปทมุธานี

220 12002189XXX01 ศภุวฒันพ์าณชิย์ ปทมุธานี

221 12001092XXX19 ป่ินฟ้าฟารม์ ปทมุธานี

222 12300725XXX06 เมธานันท ์ศรสีชุาต สขุมุวทิ 71

223 12600324XXX17 รา้นออ๊ฟหมกูระทะ ออ่นนุช

224 12800852XXX06 รา้นศรปีรัชญา กบนิทรบ์รุี

225 13200495XXX06 ครัวรมินา สตัหบี


