
ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีรอบที่ 1
รายการ “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 33 ปี โปรแรง แจกหนกั ก าไร 3 ตอ่ 

มลูคา่รวมกวา่ 25 ลา้นบาท”

รางวลั รถกระบะ TOYOTA HILUX REVO D CAB 2.8 GR ZEDITION AUTO สขีาวมกุ
มลูคา่ 800,000 บาท บาท จ านวน 1 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่11 กนัยายน 2565 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิิิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

1 12700236xxxxxx ปัทมา แซล่ิม้ สขุสวสัดิ์

รางวลั บตัรของขวญัออโรรา่ มลูคา่ 30,000 บาท บาท จ านวน 10 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่11 กนัยายน 2565 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิิิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

00164832xxxxxx
00493218xxxxxx
02404725xxxxxx
03654440xxxxxx
03655154xxxxxx
03904704xxxxxx
03978653xxxxxx
05001393xxxxxx
07303615xxxxxx
10201179xxxxxx

ARTCAKE
พัชรด์นัย เต็งชยัทวสีนิ
นายณรงคศ์กัดิ ์บณัฑติถาวร
นาย ปองยศ กลางอรัญ
น.ส.พมิพช์นก สวุรรณทวรัีชต์
นางวาสนา พมิพก์ าเหนดิ
กอ้งสรุยิา สดุตา
รา้นวาทนิี
จ าเนยีร รอดจักรเ์ข็ญ
อ านวย มณีนลิ

ลาดพรา้ว
บางบอน
สกลนคร
เพชรบรุี
เพชรบรุี
ปราณบรุี
ปราณบรุี
แมร่มิ
แมส่อด
นครราชสมีา2



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีรอบที่ 1
รายการ “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 33 ปี โปรแรง แจกหนกั ก าไร 3 ตอ่ 

มลูคา่รวมกวา่ 25 ลา้นบาท”

รางวลั บตัรก านลัอเิล็กทรอนกิส์ มลูคา่ 10,000 บาท บาท จ านวน 100 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่11 กนัยายน 2565 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิิิ์

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

00163125xxxxxx
00203696xxxxxx
00218993xxxxxx
00276313xxxxxx
00589733xxxxxx
00612337xxxxxx
00773520xxxxxx
00773915xxxxxx
00890326xxxxxx
00891656xxxxxx
00903015xxxxxx
00911189xxxxxx
00911189xxxxxx
00915094xxxxxx
00982358xxxxxx
00982880xxxxxx
00985022xxxxxx
00985169xxxxxx
00986504xxxxxx
00987725xxxxxx
01084638xxxxxx
01084756xxxxxx
01116610xxxxxx
01274819xxxxxx
01689449xxxxxx

เพยีร อทุัย
นคิม ชยัศรสีขุ
นติยา เตชะบตุร
สภุาพร ทะสยุะ
นายกมัปนาท เจรญิพร
อรพนิ รา้น
รา้น เฮยีเจรญิพาณชิย์
รา้น เบนซ์

บรษัิท ท าเป็นจู๊ส2 จ ากดั
ศริวทิย ์พุม่มา
กุย่ป่วย รา้น
รา้น ยิง่รวยการคา้
รา้น ยิง่รวยการคา้
รา้น รุง่วฒันา
นาง ฉลอง ประทมุชาติ
Dee Jai Thai Food
ณัฐพมิล นพวรเสฏฐ์
ธนัทเดช โชคพฒุภิทัร
อณัศยณชิ นพวรเสฏฐ์
มนตร ีธรีชติกลุ
ชยันันท ์วงศส์ายเชือ้
พรีชยา มมุอภยั
วฑิรูย ์ฟักเกตุ
เดอืนฉาย นภทัรว์ชิญสกลุ
เสาวนยี ์ป่ินประภา

ลาดพรา้ว
แจง้วฒันะ
แจง้วฒันะ
แจง้วฒันะ
ชลบรุี
เชยีงใหม่
นครราชสมีา
นครราชสมีา
รังสติ
รังสติ
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
อดุรธานี
อดุรธานี
พษิณุโลก
ขอนแกน่
นครสวรรค์



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีรอบที่ 1
รายการ “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 33 ปี โปรแรง แจกหนกั ก าไร 3 ตอ่ 

มลูคา่รวมกวา่ 25 ลา้นบาท”

รางวลั บตัรก านลัอเิล็กทรอนกิส์ มลูคา่ 10,000 บาท บาท จ านวน 100 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่11 กนัยายน 2565 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิิิ์

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

01790137xxxxxx
01918400xxxxxx
01989794xxxxxx
02500338xxxxxx
02609448xxxxxx
02609600xxxxxx
02902184xxxxxx
03102055xxxxxx
03200816xxxxxx
03356846xxxxxx
03358857xxxxxx
03402779xxxxxx
03500447xxxxxx
03501804xxxxxx
03552508xxxxxx
03654754xxxxxx
03901422xxxxxx
04001240xxxxxx
04085564xxxxxx
04704642xxxxxx
04753378xxxxxx
04754455xxxxxx
04754971xxxxxx
04800710xxxxxx
04851187xxxxxx

สมบรูณ์ ตัง้พานทอง
นดิ ตุน่มณี
เสอืด า เสอืขาว
รา้นไกอ่บ
วรีวลัย ์ลิน้ทอง
วรีะศกัดิ ์จันทวสิตูร
แสนรักษ์ แอบู
ครัวรม่มว่งรา้น
ทวิาภรณ์ ตะภา
เลง้พาณชิย์
ค าพอง สหีะวงษ์
ท ีเจ แอนด ์เจ การคา้
ธรียทุธ ์ชแูกว้
นันทา เกาะกลาง
จบีสด พังงา
น.ส.สพุรรณ ีจ ารัสเพชร
อนันต ์มณฑาทพิย์
ประนอม รา้น
ภราดร เดชาขจรสขุ
นส.ดรณุี ทองบรบิรูณ์
นางรัชน ีภูช่งแกว้
The melon cafe
นางเข็มทอง ชมสลงุ
น.ส. ผกากรอง ดาวแกว้
เซโกะซชูหินองคาย

จรัญสนทิวงศ์

นครปฐม
นครปฐม
สพุรรรบรุี
จันทบรุี
จันทบรุี
ตรัง
เกาะสมยุ
บรุรัีมย์
ศรสีะเกษ
ศรสีะเกษ
ล าพนู
กระบี่
กระบี่
กระบี่
เพชรบรุี
ปราณบรุี
ฉะเชงิเทรา
ฉะเชงิเทรา
ลพบรุี
ลพบรุี
ลพบรุี
ลพบรุี
หนองคาย
หนองคาย



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีรอบที่ 1
รายการ “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 33 ปี โปรแรง แจกหนกั ก าไร 3 ตอ่ 

มลูคา่รวมกวา่ 25 ลา้นบาท”

รางวลั บตัรก านลัอเิล็กทรอนกิส์ มลูคา่ 10,000 บาท บาท จ านวน 100 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่11 กนัยายน 2565 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิิิ์

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

04901724xxxxxx
04936946xxxxxx
05051836xxxxxx
05051972xxxxxx
05052261xxxxxx
05155878xxxxxx
05200815xxxxxx
05300353xxxxxx
05325069xxxxxx
05325447xxxxxx
05326369xxxxxx
05434909xxxxxx
05791174xxxxxx
06100101xxxxxx
06101383xxxxxx
06101395xxxxxx
06189343xxxxxx
06190408xxxxxx
06500434xxxxxx
06500473xxxxxx
06601575xxxxxx
06700040xxxxxx
06703700xxxxxx
07114443xxxxxx
07204068xxxxxx

รา้นอุน่เจรญิเครือ่งเขยีน
ทวพีร แซจ่ง
ขา้วแกงศษิยพ์ี่
ตรดีารา กณุา
ผอ่งเพ็ญ ทองเลศิ
ประเสรฐิศกัดิ ์อมุะนันท์
รา้นเสารแ์กว้เจรญิพานชิ
รา้นครัวหนังลงุ หวัหนิ
เตา๊ะชบิารบ์คีวิ
Umi sushi bar
สาคร กนัหาป้อง
นายปรญิญา ลดาวพิัฒน์
ธญัญลกัษณ์ เย็นสบาย
คมิเจรญิ
ธญัญารัตน ์ไตรสทิธิธ์เนศ
นายประธาน จริานุวฒันวงษ์
นางสาวชอ่ผกา กนัุนท์
มานจิ ภกัดี
น.ส.ดลนภา เจมิไธสง
รา้นตากะยาย
รา้นรสดี
ส.มานติย์
ประภา เตย้ออ่น
ส าเนยีง ชยัหา
นายชลอ สถาพรพนิจิกจิ

ราชบรุี
ราชบรุี
แมร่มิ
แมร่มิ
แมร่มิ
อยธุยา
ล าปาง
หวัหนิ
หวัหนิ
หวัหนิ
หวัหนิ
คลองหลวง
บางพลี
ชมุแพ
ชมุแพ
ชมุแพ
ชมุแพ
ชมุแพ
บงึกาฬ
บงึกาฬ
พัทยาเหนอื
แมส่าย
แมส่าย
ป่าตอง FSS
สมทุรสาคร



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีรอบที่ 1
รายการ “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 33 ปี โปรแรง แจกหนกั ก าไร 3 ตอ่ 

มลูคา่รวมกวา่ 25 ลา้นบาท”

รางวลั บตัรก านลัอเิล็กทรอนกิส์ มลูคา่ 10,000 บาท บาท จ านวน 100 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่11 กนัยายน 2565 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิิิ์

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

07303715xxxxxx
07303900xxxxxx
07902551xxxxxx
08004510xxxxxx
08202663xxxxxx
08202819xxxxxx
08203661xxxxxx
10203686xxxxxx
10500070xxxxxx
10500180xxxxxx
11101864xxxxxx
11200513xxxxxx
11901704xxxxxx
12004872xxxxxx
12400734xxxxxx
12700185xxxxxx
12700506xxxxxx
12700601xxxxxx
12701534xxxxxx
13101689xxxxxx
13300028xxxxxx
13300418xxxxxx
13301904xxxxxx
13800325xxxxxx
13800521xxxxxx

พทิักษ์ ตะ๊ทองค า
มนดิา เทพกาวลิะ
พรพรรณ สขุเสงีย่ม
ภาณุมาศ ปัญญาทพิย์
ภาคภมู ินาคทพิย์
ภาณุวตัร บญุเพชร
แกว้ตา เมฆขลา
นายสทิธิ ์สธนเสาวภาคย์
SABAIJAI CAFE&RESTAURANT
วรณุศริ ิจันทรเพชร
สรุศกัดิ ์แซแ่ต ้
อนุรักษ์ กา้นขาว
อนุกลู หลวงราช
พฒุพิงศ ์โตสงคราม
กนัตพ์จน ์ธาราธรรมาธกิรณ์
สมหมาย นามพรม
น.ส.บงุา ลาภเจรญิ
บญุเลศิ เลศิลกัษณ์
อบุล ปาลนนท์
นางสาวศภุนัน เจยีหลมิ
เหลา่กุย้บะหมีอ่ศัวนิ
บรษัิท ดเิอเจน้ทด์ั๊กค ์จ ากดั
ขา้วไขเ่จยีวพระนคร
มณฑา ศรเีมอืง
พเิชษฐ ์อภยัรัตน์

แมส่อด
แมส่อด
ยโสธร
มหาสารคาม
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครราชสมีา2
กะรน
กะรน
เพชรเกษม
บางปู
พจิติร 
ปทมุธานี
นวมนิทร ์70
สขุสวสัดิ์
สขุสวสัดิ์
สขุสวสัดิ์
สขุสวสัดิ์
บอ่วนิ
รามค าแหง 24
รามค าแหง 24
รามค าแหง 24
เหมง่จา๋ย
เหมง่จา๋ย



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีรอบที่ 2
รายการ “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 33 ปี โปรแรง แจกหนกั ก าไร 3 ตอ่ 

มลูคา่รวมกวา่ 25 ลา้นบาท”

รางวลั รถกระบะ TOYOTA HILUX REVO D CAB 2.8 GR ZEDITION AUTO สขีาวมกุ
มลูคา่ 800,000 บาท บาท จ านวน 1 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่8 ตลุาคม 2565 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

1 00776458xxxxxx จรีวฒัน ์จันตะ๊ นครราชสมีา

รางวลั บตัรของขวญัออโรรา่ มลูคา่ 30,000 บาท บาท จ านวน 10 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่8 ตลุาคม 2565 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

00165374xxxxxx
00370889xxxxxx
00617781xxxxxx
01110680xxxxxx
02086896xxxxxx
04753666xxxxxx
05400782xxxxxx
12801503xxxxxx
13000325xxxxxx
13400092xxxxxx

อารดา วงษ์มะเซาะ
ทรรศนยี ์สมบตัจัินทร์
FOUR HEAVENS
กญัญารัตน ์อน้จันทกึ
จงกลณี ยอดค า
รา้นหนองกีห่มยูา่งเกาหล ี(สาขาป่าตา
ศริกิจิพนูผลคา้ขา้ว
นธิวิชัร ์จารธุนะเกยีรติ์
N.A. หมกูะทะ
เจ๊นอ้ยหมยูา่งเกาหล ีสาขา3(หนองต าลึ

ลาดพรา้ว
ศรนีครนิทร์
เชยีงใหม่
พษิณุโลก
สรุนิทร์
ลพบรุี
คลองหลวง
กบนิทรบ์รุี
นาทองเจรญิ
อมตะนคร 



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีรอบที่ 2
รายการ “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 33 ปี โปรแรง แจกหนกั ก าไร 3 ตอ่ 

มลูคา่รวมกวา่ 25 ลา้นบาท”

รางวลั บตัรก านลัอเิล็กทรอนกิส์ มลูคา่ 10,000 บาท บาท จ านวน 100 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่8 ตลุาคม 2565 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

00130003xxxxxx
00163576xxxxxx
00164450xxxxxx
00270995xxxxxx
00272853xxxxxx
00312292xxxxxx
00490736xxxxxx
00595723xxxxxx
00672436xxxxxx
00673723xxxxxx
00814657xxxxxx
00891416xxxxxx
00891713xxxxxx
00892532xxxxxx
00901388xxxxxx
01006567xxxxxx
01082345xxxxxx
01084449xxxxxx
01084622xxxxxx
01085553xxxxxx
01085868xxxxxx
01116309xxxxxx
01189652xxxxxx
01200618xxxxxx
01271842xxxxxx

อจลญา ทมิทวด
กฤษดา อทิธชิยัโย
บรษัิท ไชยภทัร 2559 จ ากดั
ชลกร พจนส์นุทร
บรษัิท บางกอก ไทย เทสท ์จ ากดั
วฒุชิยั เฉลมิชยักจิ
ฐกฤต ฉมิตะวนั
กรนันท ์โสภาส
สงกรานต ์แกว้รัศมนีาวนิ
วสิาหกจิชมุชนสนัก าแพงปัน้แป้ง
รวศิ รา้น
ปนัดดา มะนาวหวาน
รนิรภทั ชาวชายโขง
วภิาพร วชิยั
ศรสีากล รา้น
นุชนาท แดนศริิ
STEVEN JAMES PARKER
เกศรา บญุมาตุน่
บรษัิท ธนาศริโิชต ิจ ากดั
นายวทิยา หวายเครอื
โชคด ี1689
มนัส อาจมขุ
เดอะ เบสท ์พษิณุโลก
เจ มนิมิารท์
ประนัดดา วลัทเ์คอ

ลาดพรา้ว
ลาดพรา้ว
ลาดพรา้ว
แจง้วฒันะ
แจง้วฒันะ
ศรนีครนิทร์
บางบอน
ชลบรุี
เชยีงใหม่
เชยีงใหม่
รังสติ
รังสติ
รังสติ
รังสติ
หาดใหญ่
อดุรธานี
อดุรธานี
อดุรธานี
อดุรธานี
อดุรธานี
อดุรธานี
พษิณุโลก
พษิณุโลก
ขอนแกน่
ขอนแกน่



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีรอบที่ 2
รายการ “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 33 ปี โปรแรง แจกหนกั ก าไร 3 ตอ่ 

มลูคา่รวมกวา่ 25 ลา้นบาท”

รางวลั บตัรก านลัอเิล็กทรอนกิส์ มลูคา่ 10,000 บาท บาท จ านวน 100 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่8 ตลุาคม 2565 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

01380897xxxxxx
01484412xxxxxx
01611809xxxxxx
01690236xxxxxx
01722317xxxxxx
01793328xxxxxx
01904235xxxxxx
01992806xxxxxx
02008331xxxxxx
02086630xxxxxx
02087854xxxxxx
02193023xxxxxx
02378205xxxxxx
02583323xxxxxx
02584218xxxxxx
02806809xxxxxx
02808931xxxxxx
03055540xxxxxx
03056347xxxxxx
03056489xxxxxx
03403077xxxxxx
03454578xxxxxx
03454938xxxxxx
03654967xxxxxx
03776973xxxxxx

สนุษิา หนิอนิทร์
พงษ์สวสัดิ ์มาศพันธ์
ชาต ิแดงสมงิ
นพิล พลบมว่ง
โสภา การคา้
สมาน นาแล
นภดล จรยิปัญญางาม
Nafeesah Mahamad
รา้นณัฐนันท์
นายสรายทุธ ์คงเถลงิศริวิฒันา
นายสงบ ยอดค า
สราธปิ เซน็ตยินนท์
ฟ้าใส
ปารฉัิตร ชาวเมอืงทอง
ล ีแซว่า้ง
วไิลพร เกษสแีกว้
นายพชิติ ศรสีนอง
บรษัิท คอฟฟ่ีฮลิส ์จ ากดั
แตน สดุาจันทร์
ถนอมศกัดิ ์เจรญิดง
นายปิยะ วจัินทรต์า
ธมนวรรณ มบีญุ
จริารัตน ์จองมุง้
รา้น อดุม ปากทะเล
อคัรเดช อปูแกว้

สรุาษฏรธ์านี
อบุลราชธานี
นครสวรรค์
นครสวรรค์
จรัญสนทิวงศ์

จรัญสนทิวงศ์

นครปฐม
นครปฐม
สรุนิทร์
สรุนิทร์
สรุนิทร์
สามเสน
เชยีงราย
สพุรรรบรุี
สพุรรรบรุี
รอ้ยเอ็ด
รอ้ยเอ็ด
สระแกว้
สระแกว้
สระแกว้
ล าพนู
ล าพนู
ล าพนู
เพชรบรุี
ชยัภมูิ



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีรอบที่ 2
รายการ “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 33 ปี โปรแรง แจกหนกั ก าไร 3 ตอ่ 

มลูคา่รวมกวา่ 25 ลา้นบาท”

รางวลั บตัรก านลัอเิล็กทรอนกิส์ มลูคา่ 10,000 บาท บาท จ านวน 100 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่8 ตลุาคม 2565 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

04085843xxxxxx
04162289xxxxxx
04302803xxxxxx
04469112xxxxxx
05532391xxxxxx
05791233xxxxxx
06320053xxxxxx
06702801xxxxxx
06806466xxxxxx
07000120xxxxxx
07205235xxxxxx
07402979xxxxxx
07502890xxxxxx
08101027xxxxxx
08201932xxxxxx
08600384xxxxxx
08702606xxxxxx
08903457xxxxxx
10303174xxxxxx
10801424xxxxxx
10900807xxxxxx
10901432xxxxxx
10902587xxxxxx
11101927xxxxxx
11201109xxxxxx

บจก.พนมมารเ์ก็ตติง้
ทนิกฤต ศรคี าขตั ิ
สทิธศิกัดิ ์คณา
บรษัิท แซฟไฟร ์ไนทค์ลบั แอนด ์เลาจจ์
น.ส.ปนดิา จันทรประทักษ์
กลัยา ค าแพง
วนัมะล ี( ตู ่) สสีะหวาด
เรงิจติ อปุระ
เบยีร ์มงคลกาย
นิม่แอนดนั์ยหมกูะทะ
ปรเมศร ์วงศว์รกลุ
ประสทิธิ ์โรจนวจิติรกลุ
รา้น KIN KUB CHEF
อนุชา วงษ์ลขิติเลศิ
บงัเอญิ วทิยาภรณ์
หจก.เดวลิลชิ
สมบตั ิขดัทะเสมา
ดวงใจ  วงัแกว้
นางสาววไิลพร บ ารงุพล
วรเศรษฐ ์โรจนท์พิาฐากรู
ยพุนิ ศรมีว่ง
วจิติร บญุหวาน
นางสาวอนิอร ผวิออ่น
เพ็ญพรียา โชตธิรรมสขุ
สขุมุาล นลีะไพจติร

ฉะเชงิเทรา
เชยีงใหม2่ (หางดง)
ชมุพร
พัทยาใต ้
เลย
บางพลี
นครพนม
แมส่าย
ศาลายา
สโุขทัย
สมทุรสาคร
ปากชอ่ง
ถลาง
ฝาง
นครนายก
ศรนีครนิทร ์2
พะเยา
พษิณุโลก 2
น่าน
หนองจอก
แหลมฉบงั
แหลมฉบงั
แหลมฉบงั
เพชรเกษม
บางปู



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีรอบที่ 2
รายการ “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 33 ปี โปรแรง แจกหนกั ก าไร 3 ตอ่ 

มลูคา่รวมกวา่ 25 ลา้นบาท”

รางวลั บตัรก านลัอเิล็กทรอนกิส์ มลูคา่ 10,000 บาท บาท จ านวน 100 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่8 ตลุาคม 2565 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

11301748xxxxxx
11503172xxxxxx
11503735xxxxxx
11602594xxxxxx
11700070xxxxxx
11700793xxxxxx
11800062xxxxxx
11800576xxxxxx
11900181xxxxxx
11901720xxxxxx
12000716xxxxxx
12003914xxxxxx
12600341xxxxxx
12900127xxxxxx
12900212xxxxxx
12900372xxxxxx
12900810xxxxxx
12900851xxxxxx
12901177xxxxxx
12901490xxxxxx
12901601xxxxxx
13000293xxxxxx
13000947xxxxxx
13400179xxxxxx
14400165xxxxxx

อมรรัตน ์แพงทยุ
วทิยา บญุโกศล
ฐติวิรกาญจน ์กติตธินวรรณ
หา้งหุน้สว่นจ ากดั ถั่วทอง มารเ์ก็ต
ผัดไท-หอยทอด101
รา้นแดกเลง้
ขายอะไรก็อรอ่ย
พรีญา วณชิชาวงษ์
FRUIT BERRY&RAMEN
วรีะพาณชิย์
นอ้ย เอีย่มอรา่ม
ณัฐมล ปรุสิานัง
ปลาสม้ แซลมอนเดลเิวอรี่
แมเ่ล็กโภชนา
สมเกยีรต ิวงักุม่
อาซ ิเลา๊ะเดร์
เสอีย้น วงษ์กอง
อา้ยหม ่า จิม้จุม่เมอืงชา้ง
สกุญัญา นุตะไว
ซดยับเตีย๋วเรอื
ลาภเจรญิศริพิลู
J&W ซชูิ

ฐติาภา สขุเกษม
เดน่ชานมไขม่กุ
DYNA SUSHI

วงัหนิ
บางบวัทอง
บางบวัทอง
กาฬสนิธุ ์
อดุมสขุ
อดุมสขุ
รามค าแหง (สมัมากร)
รามค าแหง (สมัมากร)
พจิติร 
พจิติร 
ปทมุธานี
ปทมุธานี
ออ่นนุช
ลาดกระบงั
ลาดกระบงั
ลาดกระบงั
ลาดกระบงั
ลาดกระบงั
ลาดกระบงั
ลาดกระบงั
ลาดกระบงั
นาทองเจรญิ
นาทองเจรญิ
อมตะนคร            
ตลาดรุง่โรจน ์(คลองสี)่



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีรอบที่ 3
รายการ “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 33 ปี โปรแรง แจกหนกั ก าไร 3 ตอ่ 

มลูคา่รวมกวา่ 25 ลา้นบาท”

รางวลั รถกระบะ TOYOTA HILUX REVO D CAB 2.8 GR ZEDITION AUTO สขีาวมกุ
มลูคา่ 800,000 บาท บาท จ านวน 1 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่6 พฤศจกิายน 2565 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

1 03892795xxxxxx ปาณสิรา สนิด า สระบรุี

รางวลั บตัรของขวญัออโรรา่ มลูคา่ 30,000 บาท บาท จ านวน 10 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่6 พฤศจกิายน 2565 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

00109883xxxxxx
00170087xxxxxx
00776705xxxxxx
00806641xxxxxx
04265481xxxxxx
05155574xxxxxx
06904181xxxxxx
11201142xxxxxx
12401389xxxxxx
13301287xxxxxx

ป้าคิม้
ปราณี วงษ์หงษ์
นัธทวฒัน ์พฤกเกษม
นายสมชาย ดาลดัจรัสแสง
สรัญญา เพชรสมร
พรเทพ สขุบรรจง
พัทลงุ หมสูด-ไกส่ด
รุง่โรจน ์พบรม่เย็น
พมิพส์ชุา ตระการอคัรกลุ
จติตรา รมิรักษา

ลาดพรา้ว
ลาดพรา้ว
นครราชสมีา
รังสติ
รามอนิทรา
อยธุยา
พัทลงุ
บางปู
นวมนิทร ์70
รามค าแหง 24



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีรอบที่ 3
รายการ “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 33 ปี โปรแรง แจกหนกั ก าไร 3 ตอ่ 

มลูคา่รวมกวา่ 25 ลา้นบาท”

รางวลั บตัรก านลัอเิล็กทรอนกิส์ มลูคา่ 10,000 บาท บาท จ านวน 100 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่6 พฤศจกิายน 2565 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

00317034xxxxxx
00366782xxxxxx
00366792xxxxxx
00368078xxxxxx
00370463xxxxxx
00374378xxxxxx
00490465xxxxxx
00491965xxxxxx
00495071xxxxxx
00674771xxxxxx
00704686xxxxxx
00810017xxxxxx
00810343xxxxxx
00814031xxxxxx
00890446xxxxxx
00892596xxxxxx
00893747xxxxxx
00908682xxxxxx
00984265xxxxxx
01007132xxxxxx
01082332xxxxxx
01085235xxxxxx
01086025xxxxxx
01212518xxxxxx
01274939xxxxxx

ศริลิกัษณ์ แซล่ิม้
สจุติรา พเิชฐจรัส
ณัฐวฒุ ิจริกอบสกลุ
ศริพิร สอนพงษ์
ทัศนยี ์คงกติตกิลุ
ราดหนา้มหาชยั
อไุรลกัษ์ แสงกลุ
รา้น วชิยั พลาสตกิ
ลดัดา บรรเจดิเชดิชู
หจก. ญาดา ออนไลน ์ชอ้ป
ฟ้า มเีงนิ
รา้นพัชรนิทร์
น.ส.ปลนา วงศจ์ านงค์
พริน้ซม์ารท์
นายสมโภช แซจ่วิ
กนกพล มุง่ฝอยกลาง
วรีะยทุธ รัตนวงษ์
จรญู รา้น
รา้น พรพันธ์
ครัวโภชนาการ
นนทชยั เมอืงอนิทร์
สรุชยั อาวพทิักษ์
สหกรณ์โรงเรยีนโนนสงูพทิยาคาร
ทรัพยท์อง รา้น
ปิตศิกัดิ ์นิม่นอ้ย

ศรนีครนิทร์
ศรนีครนิทร์
ศรนีครนิทร์
ศรนีครนิทร์
ศรนีครนิทร์
ศรนีครนิทร์
บางบอน
บางบอน
บางบอน
เชยีงใหม่
นครราชสมีา
รังสติ
รังสติ
รังสติ
รังสติ
รังสติ
รังสติ
หาดใหญ่
หาดใหญ่
อดุรธานี
อดุรธานี
อดุรธานี
อดุรธานี
ขอนแกน่
ขอนแกน่



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีรอบที่ 3
รายการ “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 33 ปี โปรแรง แจกหนกั ก าไร 3 ตอ่ 

มลูคา่รวมกวา่ 25 ลา้นบาท”

รางวลั บตัรก านลัอเิล็กทรอนกิส์ มลูคา่ 10,000 บาท บาท จ านวน 100 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่6 พฤศจกิายน 2565 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

01485551xxxxxx
01592558xxxxxx
01689821xxxxxx
01690518xxxxxx
02086624xxxxxx
02112525xxxxxx
02206128xxxxxx
02478407xxxxxx
02478529xxxxxx
02790173xxxxxx
02790890xxxxxx
02905094xxxxxx
03200911xxxxxx
03704096xxxxxx
03775304xxxxxx
04085877xxxxxx
04100662xxxxxx
04101887xxxxxx
04355646xxxxxx
04704607xxxxxx
04852217xxxxxx
05051136xxxxxx
05051424xxxxxx
05102300xxxxxx
05154319xxxxxx

ธรีะชยั สกลุพงษ์
ณัฐาศริ ิอยูย่ง
อาราม พรมศกัดิ์
จนินี ่CP Pork Shop
นายพราน พนูชยั
บจ.บรษัิท เอฟ จ ีไอ เซอรว์สิ จ ากดั
นพิรพานชิ
รา้นแตงโม
นส.ภารนุ ีกรมเมอืง
รัชชานนท ์หวานแกว้
ชมุพล สตัยะวานชิกลุ
นฤมล เกีย้วหลี
สมยศ รักษา
สวรรค ์สพุันธพ์งษ์
วรวฒุ ิสรัุตเิมธาพันธ์
สกุญัญา รุง่รจุี
สมใจ กนัธะปัญญา
พงษ์พณชิ เพ็งพันธ์
ขวญัฤด ีอนินมิติร
สเต็กโตรุ้ง่ รา้น
เคเอสสากล จ ากดั
สทิธพิงศ ์มศีรี
นศิาลกัษณ์ ยาราช
นางบญุเรอืน รจุมิติร
พัชราวรรณ กลุแกว้กาหลง

อบุลราชธานี
ระยอง
นครสวรรค์
นครสวรรค์
สรุนิทร์
สามเสน
นครศรธีรรมราช
สกลนคร
สกลนคร
ภเูก็ต
ภเูก็ต
ตรัง
บรุรัีมย์
ชยัภมูิ
ชยัภมูิ
ฉะเชงิเทรา
เชยีงใหม2่ (หางดง)
เชยีงใหม2่ (หางดง)
ชมุพร
ลพบรุี
หนองคาย
แมร่มิ
แมร่มิ
อยธุยา
อยธุยา



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีรอบที่ 3
รายการ “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 33 ปี โปรแรง แจกหนกั ก าไร 3 ตอ่ 

มลูคา่รวมกวา่ 25 ลา้นบาท”

รางวลั บตัรก านลัอเิล็กทรอนกิส์ มลูคา่ 10,000 บาท บาท จ านวน 100 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่6 พฤศจกิายน 2565 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

05155389xxxxxx
05202928xxxxxx
05400804xxxxxx
05500168xxxxxx
05500633xxxxxx
05530721xxxxxx
05790543xxxxxx
05792178xxxxxx
05793362xxxxxx
05815631xxxxxx
05913728xxxxxx
05913842xxxxxx
06100483xxxxxx
06509218xxxxxx
06510167xxxxxx
06802082xxxxxx
07203458xxxxxx
07203897xxxxxx
07303401xxxxxx
07402253xxxxxx
07801558xxxxxx
08004620xxxxxx
08100169xxxxxx
08100883xxxxxx
08500767xxxxxx

นายอภชิยั มสีวสัดิ์
นางจันทรด์ ีศริแิวว
นาย ธนวฒัน ์สมัประสทิธิ์
รา้นเจส้ม้
เจอ้อ้ยสลดัผัก
ภเูลย Restaurant
หนึง่ฤทัย โพธิน์อ้ย
suwanna tongtagul
ปรุนิชยั หะรณิพลสทิธิ์
รา้น ราชาไกท่อด 2
ต าอรอ่ยเหาะ
มฮูมัหมัดอากบิ มาลนิี
เขยีงหมจูริะฟารม์
นาง วลัล ีพรนมิติมงคล
รา้น โชคดี
วาสนา มาค า
นายนพดล จันทะคณุ
นายวษิณุ สถาพรพนิจิกจิ
สายฝน ปานันตะ๊
พัชรพร วจิติร
นายเอก กว๋ยเตีย๋วเรอืบางสะแก
รา้นคา้ชมุชน บา้นหนองตะไก ้
อสิระภณัฑ์
มนทกานต ์ออตะ๊
ไกแ่ซบ่เจา้ส าราญ

อยธุยา
ล าปาง
คลองหลวง
เลย
เลย
เลย
บางพลี
บางพลี
บางพลี
มกุดาหาร
สตลู
สตลู
ชมุแพ
บงึกาฬ
บงึกาฬ
ศาลายา
สมทุรสาคร
สมทุรสาคร
แมส่อด
ปากชอ่ง
กลัปพฤกษ์
มหาสารคาม
ฝาง
ฝาง
ทุง่สง



ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีรอบที่ 3
รายการ “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 33 ปี โปรแรง แจกหนกั ก าไร 3 ตอ่ 

มลูคา่รวมกวา่ 25 ลา้นบาท”

รางวลั บตัรก านลัอเิล็กทรอนกิส์ มลูคา่ 10,000 บาท บาท จ านวน 100 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่6 พฤศจกิายน 2565 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

08600181xxxxxx
08600324xxxxxx
08600792xxxxxx
08700358xxxxxx
08700680xxxxxx
10001659xxxxxx
10302614xxxxxx
10601982xxxxxx
10702568xxxxxx
11401967xxxxxx
11501666xxxxxx
11601320xxxxxx
11603306xxxxxx
11700340xxxxxx
11700685xxxxxx
11700874xxxxxx
12100224xxxxxx
12201799xxxxxx
12900033xxxxxx
12900339xxxxxx
12900448xxxxxx
12900468xxxxxx
12901724xxxxxx
12901741xxxxxx
14200276xxxxxx

เทพมงคลเบเกอรร์ี่
เปรมวกิา เลศินวนลิ
ล าดวนเนือ้ยา่ง
เจเอสชอ็พ
สวุรรณ์ เมอืงค า
ศริาณี หงษ์ละออง
รา้นเวยีงสาการไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิ
สวุฒัน ์กอ้นค ามา
ค าไสย รัตนพลที
สง่ อว่มพรม
รังสรรค ์คงเล็ก
นายบวัล ีพรรณมาตย์
กรรณกิา ขนัทอง
รัตนา รากชยัภมูิ
ขจร โพธนัิย
วารนิทร ์บญุอนันต์
สรุรัีตน ์แกว้วงัสวง
ครัวนลนิธรณ์
สนัุนท ์เชือ้บญุมี
อรทัย พมิพโ์คตร
อรรถสทิธิ ์รัตนกลุไพศาล
สมชาย อบัดลุ
บรษัิท สเตตสัทองหลอ่ 10 จ ากดั
บรษัิท เย็นจติ ฮอสปิทัลลติี ้จ ากดั
หวาน สมิพล

ศรนีครนิทร ์2
ศรนีครนิทร ์2
ศรนีครนิทร ์2
พะเยา
พะเยา
แพร่
น่าน
วารนิช าราบ
หนองบวัล าภู
สงิหบ์รุี
บางบวัทอง
กาฬสนิธุ ์
กาฬสนิธุ ์
อดุมสขุ
อดุมสขุ
อดุมสขุ
บดนิทรเดชา
ประชาอทุศิ
ลาดกระบงั
ลาดกระบงั
ลาดกระบงั
ลาดกระบงั
ลาดกระบงั
ลาดกระบงั
แพรกษา


