
ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดี
รายการ “ลดแรงส ์รบัรอ้น ทีแ่ม็คโคร รวมมลูคา่ 1,673,300 บาท”

รางวลัที1่ โทรทศันซ์มัซุง UHD SMART TV รุน่ UA75AU7000KXXT ขนาด 75นิว้
มลูคา่ 34,990 บาท จ านวน 20 รางวลั รวมมลูคา่ 699,800 บาท

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่4 ก.ค.2564 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

06165XXXXX706
08138XXXXX318
08180XXXXX101
00888XXXXX319
13042XXXXX204
13794XXXXX101
14157XXXXX204
01485XXXXX706
19140XXXXX204
03454XXXXX204
38004XXXXX104
38004XXXXX204
60000XXXXX318
63009XXXXX204
69007XXXXX106
11901XXXXX101
07902XXXXX706
60181XXXXX103
05815XXXXX101
02086XXXXX101

วรีวฒัน์
นายธวชัชยั สทุธวิงษ์สกลุ
นส.กาญจนา สรุยิะกาญจน์
น.ส.ไพรรนิทร ์ชนิทวนั
อไุรน๊ะ
ชยัพร นุ่นสวสัดิ์
สมศกัดิอ์เิล็กโทรนคิส์

เกตมุณี ตัง้ณัฐกาญจน
นายพรชยั พัฒนภบิลูยช์ยั
นุ๊ก ชอ้ป รา้น
กลัยา กรีะพงษ์
หจก.ไทยสงา่การไฟฟ้า
นุชจรยี ์(เจ๊ซ ิม้)
ธงชยัการไฟฟ้า
แจว้มนิมิารท์
รา้นออกสัซา่
ลลิลี ่ลคีนัทมาตร์
พลอม นันทธาตรี
พัฒนะ ศรทีะวงษ์
นางพรีดา ข าจติร์

เชยีงใหม่
รังสติ
รังสติ
รังสติ
สรุาษฏรธ์านี
สรุาษฏรธ์านี
อบุลราชธานี
อบุลราชธานี
นครปฐม
ล าพนู
สระบรุี
สระบรุี
ตราด
นครพนม
พัทลงุ
พจิติร 
ยโสธร
ตราด
มกุดาหาร
สรุนิทร์

หมายเหตุ ของรางวลัดงักลา่วมกีารเปลยีนแปลงรุน่ของสนิคา้ จากรุน่ UA75AU7000KXXT เปลีย่นเป็นรุน่                         
UA75AU8000KXXT เนือ่งจากรุน่เดมิเกดิปญัหาในการขนสง่ทีล่า่ชา้ แตข่องรางวลัทดแทน คอื โทรทศัน์
ซมัซุง รุน่ UA75AU8000KXXT มสีเปคทีส่งูกวา่ และราคาทีส่งูกวา่ (ผูโ้ชคดไีดร้บัของรางวลัทีด่กีวา่เดมิ)



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดี
รายการ “ลดแรงส ์รบัรอ้น ทีแ่ม็คโคร รวมมลูคา่ 1,673,300 บาท”

รางวลัที2่ ตูเ้ย็นมติซูบชิ ิ2 ประต ูรุน่ MR-FC26EP ขนาด 8.6Q มลูคา่ 9,490 บาท 
จ านวน 50 รางวลั รวมมลูคา่ 474,500 บาท

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่4 ก.ค.2564 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

00274XXXXX322
05882XXXXX331
08024XXXXX508
08147XXXXX204
00891XXXXX316
00891XXXXX101
10016XXXXX603
10036XXXXX101
10036XXXXX603
13006XXXXX706
15078XXXXX603
15115XXXXX306
01690XXXXX322
02086XXXXX101
24075XXXXX101
02478XXXXX331
02957XXXXX230
03454XXXXX706
03655XXXXX706
03890XXXXX107
05050XXXXX101
56013XXXXX101
59001XXXXX101
60011XXXXX101
67008XXXXX508

น ้ำฟ้ำคำเฟ่
น.ส.คณัสนันท ์ดอนเย็นไพร
สมำนกำรชำ่ง โรงกลงึ
สยำมเอก อเิล็คทรคิ
สชุำต ิอทุร
ศรตุยำ จนิดำศรี
เจ.บ.ี ไฮเทคเซน็เตอร์
รำ้น วเิชยีรกรุ๊ป (นำงคนษิฐำ นำประเส
พรสวรรค์
นฤมล ประทมุเมศร์
พอใจ สนิออ่น
วรภำดำ กลองกลำงดอน
นำงสำวจดิำภรณ์ คงสบิ
น.ส.ณัฐกำญจน ์วธิดีี
นส.จันทรศ์ร ีกรมแสง
นำยโกวทิ แกว้ระดี
เสำวนติ คเชนทร์
อ ำพล หอ้ยไธสง
น.ส. มนธริำ หอมชืน่
หนิกองซปุเปอรม์ำรท์
บญุศร ีประกำศ
รำ้นบญุชยัพำณชิย์
ปำเตะ๊- ซำยัง
นำยณัฏฐศศ ิเพิม่พลูกจิ
กลุม่สตรสีหกรณ์สตรอเบอรีน่ ้ำจ ำ

แจง้วฒันะ
ชลบรุี
รังสติ
รังสติ
รังสติ
รังสติ
อดุรธำนี
อดุรธำนี
อดุรธำนี
สรุำษฏรธ์ำนี
ระยอง
ระยอง
นครสวรรค์
สรุนิทร์
สกลนคร
สกลนคร
ตรัง
ล ำพนู
เพชรบรุี
สระบรุี
แมร่มิ
เพชรบรูณ์
สตลู
ตรำด
แมส่ำย



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดี
รายการ “ลดแรงส ์รบัรอ้น ทีแ่ม็คโคร รวมมลูคา่ 1,673,300 บาท”

รางวลัที2่ ตูเ้ย็นมติซูบชิ ิ2 ประต ูรุน่ MR-FC26EP ขนาด 8.6Q มลูคา่ 9,490 บาท 
จ านวน 50 รางวลั รวมมลูคา่ 474,500 บาท

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่4 ก.ค.2564 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

06703XXXXX301
06903XXXXX706
07002XXXXX101
11900XXXXX331
11901XXXXX101
15120XXXXX318
06702XXXXX101
70007XXXXX101
07902XXXXX101
65000XXXXX101
11902XXXXX101
20072XXXXX318
01189XXXXX106
08902XXXXX329
03655XXXXX101
26012XXXXX101
13105XXXXX204
00775XXXXX101
24042XXXXX204
12802XXXXX706
05789XXXXX101
36053XXXXX508
11103XXXXX328
04466XXXXX319
07203XXXXX101

กษิรำ ยลรดชีนศิำ
เนอืงนติย ์สำยนำค
ชนติำ ฟองภู่
นำงสำวมำนติำ อนิทรเลศิ
วฒันำ เรอืนพล
ลดัดำวลัย ์ทองลอย
นำงสำยทอง กนัทะตุน่
นำยประยงค ์กรมไธสง
ขวญัชยั สำยพล
นำง พศินำ ค ำตำ
น.ส.ทพิวรรณ ทับทมิทอง
รำ้นอำหำร แหมม่โภชนำ
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ลำ้นหุน้
นุสรำ มุง่ป่ันกลำง
นำย พรชยั ภบูำลชืน่
หนูกนั อคัรเสรญิ
นส.นำตยำ สมพชื
พสิมัย มุง่ฝอยกลำง
โชคอ ำนวยอำกำศอ ำนวย
สมเดช เฉลยโอฐ
นำยนรำธปิ แกว้มณี
นำงสมพงษ์ อกัโขพันธ์
ของวำ่ง นอ้งซนั
สภุำส จันทรมำตย์
นำยวษิณุ สถำพรพนิจิกจิ

แมส่ำย
พัทลงุ
สโุขทัย
พจิติร 
พจิติร 
ระยอง
แมส่ำย
สโุขทัย
ยโสธร
บงึกำฬ
พจิติร 
สรุนิทร์
พษิณุโลก
พษิณุโลก 2
เพชรบรุี
จันทบรุี
สรุำษฏรธ์ำนี
นครรำชสมีำ
สกลนคร
กบนิทรบ์รุี
บำงพลี
เพชรบรุี
เพชรเกษม
พัทยำใต ้
สมทุรสำคร



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดี
รายการ “ลดแรงส ์รบัรอ้น ทีแ่ม็คโคร รวมมลูคา่ 1,673,300 บาท”

รางวลัที ่3 เครือ่งฟอกอากาศ SHARP รุน่ FP-J30TA ขนาด 23 ตร.ม. 
มลูคา่ 4,990 บาท จ านวน 100 รางวลั รวมมลูคา่ 499,000 บาท

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่4 ก.ค.2564 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

03236XXXXX230
06175XXXXX101
08875XXXXX706
10027XXXXX204
10030XXXXX603
11001XXXXX204
11063XXXXX101
11150XXXXX101
01190XXXXX204
12120XXXXX101
13795XXXXX706
14001XXXXX204
15019XXXXX101
01590XXXXX204
01591XXXXX101
01591XXXXX331
01593XXXXX328
01690XXXXX101
01691XXXXX706
01691XXXXX101
01989XXXXX106
01992XXXXX101
23774XXXXX230
02379XXXXX230
02476XXXXX230

อ ำนำจ ศรทีองรุง่ทพิย์
กล พทุธวตัร์
นำยสธุรี แกว้มณี
พงศพ์ณชิ สเีมฆ
เจบ้ี
ณรงค ์รำ้น
ปรำณี รำ้น
ปรชีำ พลูประเสรฐิ
อำวธุกำรไฟฟ้ำ
สมบตั ิรำ้น
สมหวงั ศริยิงค์
คมิหมงอเิล็คโทรนคิส์

รำ้น นัจ ซปุเปอรร์ชิ
นพดร นภิำทรัพยส์กลุ
รัชน ีวงคล์ขิติ
จำรวุรรณ ละทัยนลิ
ณัฐวฒัน ์ลลีำพรีพงศ์

กมลพร เสอืลอย
สภุำรัตน ์วงษ์ซวีะสกลุ
คมกฤช ภมูแิดนดนิ
รำ้นขอบคณุ
กมลวรรณ ชยัฉลอง
อนงคก์ำรคำ้
จันทรห์อม น ำออ้ย
นำยอำทติย ์เสนำค ำ

ศรนีครนิทร์
เชยีงใหม่
รังสติ
อดุรธำนี
อดุรธำนี
พษิณุโลก
พษิณุโลก
พษิณุโลก
พษิณุโลก
ขอนแกน่
สรุำษฏรธ์ำนี
อบุลรำชธำนี
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครปฐม
นครปฐม
เชยีงรำย
เชยีงรำย
สกลนคร



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดี
รายการ “ลดแรงส ์รบัรอ้น ทีแ่ม็คโคร รวมมลูคา่ 1,673,300 บาท”

รางวลัที ่3 เครือ่งฟอกอากาศ SHARP รุน่ FP-J30TA ขนาด 23 ตร.ม. 
มลูคา่ 4,990 บาท จ านวน 100 รางวลั รวมมลูคา่ 499,000 บาท

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่4 ก.ค.2564 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

02478XXXXX706
26020XXXXX204
26064XXXXX101
02688XXXXX204
02689XXXXX319
03263XXXXX101
03263XXXXX319
03263XXXXX327
03358XXXXX706
03358XXXXX706
03654XXXXX101
03978XXXXX101
04161XXXXX101
04263XXXXX706
04263XXXXX101
04657XXXXX204
05434XXXXX310
59016XXXXX706
60000XXXXX103
06018XXXXX101
61016XXXXX101
06190XXXXX101
06702XXXXX230
06703XXXXX101
06902XXXXX508

นำยเอกภพ หำญรนิทร์
ฟิลม์มนิมิำรท์
บญุหลำย พันธรัุตน์
กำนดำ ตัง้ใจสดดุี
วลัวษิำ วไิลพัฒน์
กองทนุหมูบ่ำ้น โนนเกตุ
อรณีุ กว๋ยเตีย๋วลกูชิน้ปลำ
ธดิำรัตน ์จไุธสง
ปรยีำนุช ค ำ่ชู
อรณุี พมิพส์อน
น.ส.สพุรรณ ีจ ำรัสเพชร
ไพเรำะ ข ำญำติ
ไชยวฒัน์
รุง่โรจน ์เหลีย่มเย็นใจ
รำ้น ม่ังคัง่ตลอดเวลำ
กนกศร ีบญุเตมิ
บรษัิท บพี ีซชู ิจ ำกดั
นส.สชุญัญำ มรรคำเขต
นำงเฉลยีว นรนิทร
นำงสำวสริรัิตน ์ศรสีวุรรณ
นำงฐติรัิตน ์นำกร
รำ้น จรงุรุง่เรอืง 2
นำงยพุนิ อุน่นันกำศ
สคุ ำ จนิดำธรรม
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สปุวณ์ี ฟำรม์

สกลนคร
จันทบรุี
จันทบรุี
จันทบรุี
จันทบรุี
บรุรัีมย์
บรุรัีมย์
บรุรัีมย์
ศรสีะเกษ
ศรสีะเกษ
เพชรบรุี
ปรำณบรุี
เชยีงใหม2่ (หำงดง)
รำมอนิทรำ
รำมอนิทรำ
กำญจนบรุี
คลองหลวง
สตลู
ตรำด
ตรำด
ชมุแพ
ชมุแพ
แมส่ำย
แมส่ำย
พัทลงุ



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดี
รายการ “ลดแรงส ์รบัรอ้น ทีแ่ม็คโคร รวมมลูคา่ 1,673,300 บาท”

รางวลัที ่3 เครือ่งฟอกอากาศ SHARP รุน่ FP-J30TA ขนาด 23 ตร.ม. 
มลูคา่ 4,990 บาท จ านวน 100 รางวลั รวมมลูคา่ 499,000 บาท

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่4 ก.ค.2564 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

06902XXXXX101
07002XXXXX101
07002XXXXX101
07901XXXXX706
07902XXXXX101
07902XXXXX706
07902XXXXX706
08101XXXXX321
08203XXXXX101
08900XXXXX706
08900XXXXX317
08903XXXXX331
08903XXXXX101
11401XXXXX230
11901XXXXX101
11902XXXXX319
12801XXXXX706
12802XXXXX106
32020XXXXX101
12800XXXXX509
24045XXXXX101
24761XXXXX101
07002XXXXX204
63002XXXXX230
24000XXXXX230

รำ้น วชัระ
รจนำ อน้ป้อม
จ ำเรยีง เงนิค ำ
จฬุำลกัษณ์ พรมป้อง
อทุมุพร ทุม่โมง
สภุำวด ีจันทรุ
กญัญรัตน ์ค ำหอม
อำภำวด ีงำมข ำ
วรีวรรณ พำณชิย์
ลภสัรดำ อดุมผล
รำ้นปลำยฟ้ำ
พรนภำ นวลจนี
ไพโรจน ์โฮมเปือย
ทวิำกร กรีะพงษ์
นำงจงจติร ตำ่ยฝอย
นำยธรีพงศ ์พณิเขยีว
วรศิรำ เจนกำร
เพ็ญประภำ กำรคำ้
มติรไทย รำ้น
โรงเรยีนวดัสำรวนำรำม
พรหมรนิทร ์แกว้บตุรดำ
ดำวทอง
นุชศรำ โคโตศรี
จนิดำรัตนส์งัฆภณัฑ์
ทวชียัโฮมเซน็เตอร์

พัทลงุ
สโุขทัย
สโุขทัย
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ฝำง
นครนำยก
พษิณุโลก 2
พษิณุโลก 2
พษิณุโลก 2
พษิณุโลก 2
สงิหบ์รุี
พจิติร 
พจิติร 
กบนิทรบ์รุี
กบนิทรบ์รุี
บรุรัีมย์
กบนิทรบ์รุี
สกลนคร
สกลนคร
สโุขทัย
นครพนม
สกลนคร



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดี
รายการ “ลดแรงส ์รบัรอ้น ทีแ่ม็คโคร รวมมลูคา่ 1,673,300 บาท”

รางวลัที ่3 เครือ่งฟอกอากาศ SHARP รุน่ FP-J30TA ขนาด 23 ตร.ม. 
มลูคา่ 4,990 บาท จ านวน 100 รางวลั รวมมลูคา่ 499,000 บาท

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่4 ก.ค.2564 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

56300XXXXX101
01617XXXXX706
36049XXXXX323
60004XXXXX408
06903XXXXX101
11902XXXXX103
09119XXXXX101
26051XXXXX706
11002XXXXX322
45489XXXXX306
11902XXXXX331
14823XXXXX204
07155XXXXX101
11101XXXXX327
02282XXXXX101
03357XXXXX101
04038XXXXX101
07204XXXXX101
17125XXXXX204
36000XXXXX230
02086XXXXX101
26003XXXXX508
65000XXXXX230
05435XXXXX430
54013XXXXX102

รำ้นจรีพัชรกำรเกษตร
อคันนิทร ์บญุเกตุ
น.ส. สพัุตรำ วชิำเชดิ
หจก.เอกสนิชล
สำล ีกิม้เสง้
ดเีซล กุง้สด
รุง่เรอืงฟำรม์ำ่เฮำ้ส ์รำ้น
รมติำ พว่งกระแสรี
นำงสำวบษุบำ บญุอบรม
ปิงววิ สวนอำหำร&รสีอรท์
นำงดำวรุง่ วงษ์แสง
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สยำมม่ันคงกำรคำ้
จักรนิ โสภติลีว้ฒันำนนท์
พณิภคัฐำ สหีส์กุจิถำวร
ประสำนต ์สรุภกัดี
นวิตัน ์พรรษำ
สำกลพำณชิย์
นำยชลอ สถำพรพนิจิกจิ
สภุคั
บำ้นแหลมเฟอรน์เิจอร ์รำ้น
รำ้นวภิำ
รัตนำภรณ์ โพธหิงั
โอเวน่
บรษัิท อดุมลำภ พำณชิย ์จ ำกดั
นกมะนำว

เพชรบรูณ์
นครสวรรค์
เพชรบรุี
ตรำด
พัทลงุ
พจิติร 
หำดใหญ่
จันทบรุี
ประจวบคริขีนัธ์
ก ำแพงเพชร
พจิติร 
อบุลรำชธำนี
นครรำชสมีำ
เพชรเกษม
นครศรธีรรมรำช
ศรสีะเกษ
บำงบอน
สมทุรสำคร
จรัญสนทิวงศ์

เพชรบรุี
สรุนิทร์
จันทบรุี
บงึกำฬ
คลองหลวง
คลองหลวง


