
รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่1
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 10,000 บาท จ านวน 100  รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่25 สงิหาคม 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

1 00271242820318 อจัฉราพร เลศิปัญญา แจง้วฒันะ

2 0300371921501 หจก.ประสทิธิท์รัพยไ์พศาล ศรนีครนิทร์

3 00369115170103 วาสนา ขาวผวิ ศรนีครนิทร์

4 0322878910306 ถวลัย ์ภาสสถติย์ ศรนีครนิทร์

5 00369070920101 สวุทิยศ์ลิป ศรนีครนิทร์

6 00490624180317 พลกานต ์ชพูริยิะเศรณี บางบอน

7 0502488133318 นายชรนิทร ์สริริุง่เรอืงชยั ชลบรุี

8 00590442320101 นายรจุภิาส  เครอืศรี ชลบรุี

9 0704413630605 สมชยั นวพัฒนว์ณชิย์ นครราชสมีา

10 0814792740323 นายดนัย พัดเพิม่ รังสติ

11 0806054190101 นายธวชัชยั ศริิ รังสติ

12 00983029310101 อ.พาณชิย์ หาดใหญ่

13 00983533980322 ทีว่า่การอ าเภอใจ นางงาม สงขลา หาดใหญ่

14 00982695111331 วงัชยั ยซูบุ หาดใหญ่

15 00983841500101 รา้น นันทศิักดิ์ หาดใหญ่

16 0903160731101 รา้น ธรีะพาณชิย์ หาดใหญ่

17 01189731650331 จดิาภา พมิพท์อง พษิณุโลก

18 1189047760706 ภัทรยีา พลซา พษิณุโลก

19 1188970230331 วภิาดา แมน้ศรี พษิณุโลก

20 01482835411321 LUCKY HOUSE อบุลราชธานี

21 01689260690101 สมจติร ขาวพราย นครสวรรค์

22 1703960570603 บจ.จรัลยนตเ์ซอรว์สิ จรัญสนทิวงศ์

23 1726097470101 นายชาญวทิย ์จงใจ จรัญสนทิวงศ์

24 1804982180230 บรษัิท บาย ฮารท์ โพรดักส ์จ ากดั สาทร

25 2002369990329 นางแกน่จันทร ์ละวา้ สรุนิทร์



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่1
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 10,000 บาท จ านวน 100  รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่25 สงิหาคม 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

26 02190447770101 เดน่ มหานอ้ย สามเสน

27 02378357810706 วนัทนยี ์กรสิดาหาร เชยีงราย

28 2400035930331 นายสรุพงษ์ เอกวงษา สกลนคร

29 2404558850120 นส.กลัยา ค าเมอืง สกลนคร

30 2503303660318 โกะ๊ขา้วตม้ รา้น สพุรรรณบรุี

31 2805957100331 พกิลุ ไตรนคิม รอ้ยเอ็ด

32 2885484890120 ชะเลงศักดิ ์จัตวานลิ รอ้ยเอ็ด

33 02886500360101 เพ็ญพักตร ์จ าปานวน รอ้ยเอ็ด

34 2905630200101 นสิรา สนัสบู่ ตรัง

35 03262444911101 กองทนุหมูบ่า้น ประชาบรูณะ บรุรัีมย์

36 3303693670101 สาคร ศรสีะเกษ

37 3304328621101 คุม้ มศีรี ศรสีะเกษ

38 03356982400101 นายบญุเหลอื จติติ ศรสีะเกษ

39 03357386640101 ปราณี ปราบภัย ศรสีะเกษ

40 3404078071101 ทเิพ็ญ ยอดแกว้ ล าพนู

41 03551319460106 อญัชล ีชจูติ กระบี่

42 03775819411503 รา้น ดาวเรอืง ชยัภมูิ

43 3704846210101 รา้น ศภุชล ชยัภมูิ

44 3800137390507 อนันตท์รัพยร์า้น สระบรุี

45 3904768210306 นายจารกึ เสนชะนะ ปราณบรุี

46 4101132520101 แมต่า๋ รา้น หางดง

47 4100646020101 ชยัเจรญิ รา้น หางดง

48 4100889140101 วลิัยวรรณ พงษ์ปา หางดง

49 4102705070314 พซิซา่ หนา้ ม. รา้น หางดง

50 4300036622101 ศนูยโ์อท็อปชมุพร ชมุพร



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่1
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 10,000 บาท จ านวน 100  รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่25 สงิหาคม 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

51 4501209120101 ประโลม พึง่เรอืง ก าแพงเพชร

52 4501148270101 จัด เพ็งบตุร ก าแพงเพชร

53 4704702100706 สายรุง้ ทองงาม ลพบรุี

54 5105474950101 นางสมบัต ิป้ายงเูหลอืม อยธุยา

55 5300041720327 กลุนศิฑ ์ขา้วมันไก่ หวัหนิ

56 5324506790101 อมรทพิย ์สขุศรี หวัหนิ

57 5400610160101 นายบญุมา เจรญิชนม์ คลองหลวง

58 5600385310101 รา้นกลัยาพานชิ เพชรบรูณ์

59 5602080960318 นส.สมาน กองลาแซ เพชรบรูณ์

60 5601186920101 นายจริายทุธ ใจติ๊บ เพชรบรูณ์

61 5789174950322 มัลลกิา ศาลางาม บางพลี

62 5801351021302 บา้นเดอะมกุลากนู มกุดาหาร

63 05814814630101 พัชรนิทร ์ถอืสตัย์ มกุดาหาร

64 6202593000318 มรรคชยั แสงชาติ ราไวย์

65 6200013760315 NUMBER1 RESTAURANT ราไวย์

66 06319092690101 ร ่ารวยการคา้ นครพนม

67 6301749660101 นางกญัญา ดพีรม นครพนม

68 6400015680307 นางมาล ีเหลา่ล า่ เกาะพะงัน

69 06400258350317 ใบสัง่สกุี้ เกาะพะงัน

70 06902486920101 ศริวิรรณ บัวบางงอน พัทลงุ

71 06902533840101 เลขา พงศจั์นทรเสถยีร พัทลงุ

72 7000368020329 นางพวงเพ็ญ อนิทรจ์า่ย สโุขทัย

73 07002337230101 ธันยช์นก  รสุเซล สโุขทัย

74 07002151550501 โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย(รา้นคา้สวสัดกิาร)All time สโุขทัย

75 7700028740318 ศรนีวลอาหารไทย ละไม



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่1
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 10,000 บาท จ านวน 100  รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่25 สงิหาคม 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

76 7700000770302 นวิฮทับังกะโล ละไม

77 07901783380101 เนตรนภา พันธมุัย ยโสธร

78 08303970840101 สมศร ีดเีสมอ นครอนิทร์

79 8501180800331 สมพร กลิน่พงษ์ ทุง่สง

80 08600792700318 ประกาย พันธุด์ี ศรนีครนิทร2์

81 08901951200101 ช าน ิ ศรนีวลอนิทร์ พษิณุโลก2

82 08900854030306 รา้นอาหารรมิแกง่ พษิณุโลก2

83 08900880150101 วภิา พรมมาอนิทร์ พษิณุโลก2

84 8902125010331 พลเชฏฐ ์ชยัพทัิกษ์สขุ พษิณุโลก2

85 10600012230318 นางพศิมัย ศรใีส วารนิช าราบ

86 10601735950101 รัตนา กญัญาพันธ์ วารนิช าราบ

87 10600635880101 นายอภชิาต ิภาระสนัต์ วารนิช าราบ

88 10800659040318 บญุสม ตยิาภรณ์ หนองจอก

89 10801305070430 บจ.ล าลกูกา กอลฟ์แอนดค์ันทรีค่ลับ หนองจอก

90 10900525940317 ชาบอูนิดี ้ เครอืสหพัฒน์ แหลมฉบัง

91 10901444260103 กนกวรรณ กนัหาวงษ์ แหลมฉบัง

92 11000550140307 สม้ต าน ้าเหนอื ประจวบครีขีันธ์

93 11000374240101 นางทองใบ สตัยซ์ือ่ ประจวบครีขีันธ์

94 11101618410706 วราพร จนีประสาร เพชรเกษม

95 11102081780317 ศศวิฒัน ์เดชนธิศิบวรภัค เพชรเกษม

96 11200126020318 รา้นเสกะทะดัง บางปู

97 11600737480101 จันทาพาณชิย์ กาฬสนิธุ์

98 11601987450322 ประไพ ดอนสนิพลู กาฬสนิธุ์

99 12000639060306 ครัวเรอืนเจา้พระยา ปทมุธานี

100 12001975230106 สทุธชิยั ตัง้เสถยีร ปทมุธานี



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่1
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 190 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่25 สงิหาคม 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

1 00163321130327 เลห่ ์ขนุสขุ ลาดพรา้ว

2 0133092510101 หสน.อาร ์เอส ฟารม์าซี ลาดพรา้ว

3 0127484021325 จฑุามาศ ลาดพรา้ว

4 0226764790505 มลูนธิสิวนธรรมศรปีทมุ แจง้วฒันะ

5 00271544730706 ศรัิญญา  ตัง้ตระกลู แจง้วฒันะ

6 0312424670327 ทองลอื ตุม้ค า ศรนีครนิทร์

7 0307764583101 สงัวาลย ์บูส่วุรรณ์ ศรนีครนิทร์

8 0321807590101 บญุศร ีอนิทราราม ศรนีครนิทร์

9 0316755400103 นงเยาว ์เสนารักษ์ ศรนีครนิทร์

10 00490780720706 สธุศิา ฤทธิรั์กษา บางบอน

11 00489986060315 สมปอง อดุมสมบรูณ์ บางบอน

12 0427358711319 นส.นัยนา เกดิสนิธุ์ บางบอน

13 00490502030230 ธันยพร หนังสอื บางบอน

14 0410576721101 นางประเทอืง สาสวุรรณ์ บางบอน

15 00590603410511 น.ส.กญักนษิฐ ์สรุยิาสวุรรณ ชลบรุี

16 0517604260316 นายณัฐพล ทับดารา ชลบรุี

17 0513241151408 สรรหา โอเจรญิ ชลบรุี

18 00672154190430 บจก.พรเีมีย่ม บฟี เชยีงใหม1่

19 0707518361101 กรวรรณ โภคสวสัดิ์ นครราชสมีา

20 0709621271101 นายแนม ขอหวนกลาง นครราชสมีา

21 00772942880101 เกยีรตวินัิย รว่มธรรม นครราชสมีา

22 0708515230101 ทองม ีพึง่โคกสงู นครราชสมีา

23 00773740040101 เกศรนิ เกตจัุนทกึ นครราชสมีา

24 00888175950101 นางอไุร สขุคลา้ย รังสติ

25 00983064160101 สกุญัญา สวุรรณวงศ์ หาดใหญ่



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่1
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 190 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่25 สงิหาคม 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

26 0915296890322 ณรงคช์ยั รา้น หาดใหญ่

27 00984485730101 มัสกะ มามะ หาดใหญ่

28 0914261110101 ชยัรัตน ์รา้น หาดใหญ่

29 0902636573101 สดุใจ รา้น หาดใหญ่

30 00984552050310 MR.PAN SHABU&GRILL หาดใหญ่

31 00982076001318 สมุาล ีรอดสงค์ หาดใหญ่

32 0914229380101 ประภา รา้น หาดใหญ่

33 00983290310331 วรณีุ ชดิพังเทยีม หาดใหญ่

34 0982306160706 ปวรีภ์าณัช นพวรเสฏฐ์ หาดใหญ่

35 1114013470106 อัง้เปา จปิาถะ รา้น พษิณุโลก

36 01189968110706 กนษิฐา พึง่มว่ง พษิณุโลก

37 1410906950601 แทน กระจา่งวงค์ อบุลราชธานี

38 1418265760101 พัชรนิทร ์สตุะคาร อบุลราชธานี

39 1408518612601 จรัิฐ รา้น อบุลราชธานี

40 1511858530101 ชอ่ทพิย ์หลสีนิ ระยอง

41 01689474840322 อสุา วงษ์สวรรค์ นครสวรรค์

42 1806754910230 บรษัิท กว๋งเฮง (แมก่มิลัง้) จ ากดั สาทร

43 1806384610101 วยิะดา รา้น สาทร

44 01989729650328 ยงเศรษฐ ์ ชยูัง นครปฐม

45 2006397160331 รา้น บญุเกือ้ สรุนิทร์

46 02281939330101 กจิจา โชตชิวาลรัตนกลุ นครศรธีรรมราช

47 2377376520101 นะมชูกีารคา้ เชยีงราย

48 02378013820101 จฑุามาศ คุม้ปานอนิทร์ เชยีงราย

49 02377525570322 ธรีะยทุธ ลอืชา เชยีงราย

50 2306993921323 อรทัย ไชยเสน เชยีงราย



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่1
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 190 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่25 สงิหาคม 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

51 2403771310316 ใบจากรา้น สกลนคร

52 2400583140101 รา้นหมวยอนิเตอร์ สกลนคร

53 2401122840327 ครัวนพรัตน์ สกลนคร

54 2582135100327 ลัดดา พลายละหาร สพุรรรณบรุี

55 2501364070230 ขมุทรัพยค์า้ไมร้า้น สพุรรรณบรุี

56 2605281421706 ณัฎฐา คณะวรรณ จันทบรุี

57 02689021190329 วชัรนิทร ์บรรจง จันทบรุี

58 2609600521101 วรีะศักดิ ์จันทวสิตูร จันทบรุี

59 2688158320331 นมิติร  มลูเดช จันทบรุี

60 02886094060328 บญุม ีพวงจันทร์ รอ้ยเอ็ด

61 2903037051101 สมุาล ีเพ็ชรขันธ์ ตรัง

62 3000258180107 ภมูใิจสโตร์ สระแกว้

63 3205629930101 เสาร ์โสภา บรุรัีมย์

64 3305642730318 นายปรดีา นุสไพ ศรสีะเกษ

65 03356806690101 รา้นขอบคณุครับ ศรสีะเกษ

66 3303701790101 นางสวรรค ์แจะไทสง ศรสีะเกษ

67 3356414100101 สริภิัครา้น ศรสีะเกษ

68 03357393140706 นันทน์ภัส ชนานุวฒัน์ ศรสีะเกษ

69 3305892110101 นชิดุา สมพงษ์ ศรสีะเกษ

70 03453845060101 รา้น บญุมี ล าพนู

71 03453686500101 พรพมิล กนัทาเดช ล าพนู

72 3402083470101 อ าไพ รา้น ล าพนู

73 3400095470101 ไตรรัตน ์รา้น ล าพนู

74 3400596570101 รพพีงษ์ สริสินิเจรญิ ล าพนู

75 3601692341601 ฉัตรดาว ประเสรฐิ เพชรบรุี



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่1
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 190 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่25 สงิหาคม 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

76 3600673921327 เจ๊เบยีบรา้นขา้วแกง เพชรบรุี

77 3705124100317 เต็มอิม่ หมกูระทะ ชยัภมูิ

78 3700366721101 ยนิด ีหงษ์ขนุทด ชยัภมูิ

79 3800260522101 อ านวย โคกแดง สระบรุี

80 3804781360101 สพุจน ์พานชิย์ สระบรุี

81 03977736711101 อมร เกตกุระจา่ง ปราณบรุี

82 3900674850505 ชฎาภรณ์  เตยีวเิศษ ปราณบรุี

83 03977922840318 สรุยิัน ปิตวิฒุิ ปราณบรุี

84 04086412070319 สายหยดุ โชตนา ฉะเชงิเทรา

85 4159871230106 สริพิร ศริสิรณ์ หางดง

86 04160958400101 บา้นสวนการคา้ หางดง

87 04160823840331 รัชนกีร แกว้ลังกา หางดง

88 4106018000101 มัทนา วยัภา หางดง

89 4205203601316 สเต็กลงุใหญ ่สาขาคูบ้อน รามอนิทรา

90 4301657370101 นางนรัินดรด์า ชมุภนุูช ชมุพร

91 4403049180315 nutty restaurant พัทยาใต ้

92 04466162680326 จอมเทยีนทะเลเผา พัทยาใต ้

93 04467387340327 สวา่ง แซอุ่ย่ พัทยาใต ้

94 4600178690101 เป๊ียกรา้น กาญจนบรุี

95 04656239230101 บณุฑรกิา ถนอมสขุสนัต์ กาญจนบรุี

96 5000117021320 มารวยอาหารตามสั่ง แมร่มิ

97 05050983650104 บรษัิท นะเสมา อนิดัสทร ีจ ากดั แมร่มิ

98 5101833330101 รา้นเลศิทรัพย์ อยธุยา

99 5105424840101 นางผกา นลิพฤกษ์ อยธุยา

100 5103929360101 นายยนต ์เนือ้ทอง อยธุยา



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่1
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 190 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่25 สงิหาคม 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

101 5105138300101 นางสธุมีนต ์โลจายะ อยธุยา

102 5104528640106 นายภดูศิ ศตีะปันย์ อยธุยา

103 05253095910101 น.ส. ยลลดา จะวะนะ ล าปาง

104 05253100030307 รา้นนอ้งแบงคซ์า่ ล าปาง

105 5202207290322 จรีภา ล าปาง

106 5200783040106 ยกูมินิมิารท์ศริปิระกอบการพมิพ์ ล าปาง

107 5300226770304 บจ.อญัมณีโฮลดิง้กรุ๊ป หวัหนิ

108 5300113060303 หสม.ชเลราญ หวัหนิ

109 5302189230318 สนุยี ์ยนิดี หวัหนิ

110 5324519870319 รามฯ 180. สาขา หวัหนิ หวัหนิ

111 5300232600304 บรษัิท สริสิขุมงคล จ ากดั หวัหนิ

112 05302545722331 สมนกึ ขนกนาค หวัหนิ

113 5402452190101 นส.วาสนา โตบัวงาม คลองหลวง

114 05434420890101 ยพุา มหาวงษ์ คลองหลวง

115 5530269011101 ปาณศิ วงศท์มุมาลา เลย

116 5602924230318 นส.โสภติ กงมนต์ เพชรบรูณ์

117 5701119960101 นายสรุยิา เกตมุา บางพลี

118 05790256730101 ลอยลม เทีย่งตรงจติร บางพลี

119 05789367490101 รา้นศรสีะเกษ บางพลี

120 5912836930101 เจ๊ะอนั อะหมัด สตลู

121 6300956290101 นางเยาวรัตน ์เรทนู นครพนม

122 6500035700106 ชยัพรสโตร์ บงึกาฬ

123 06601074390315 บรษัิท ฮาเลน โกลดท์นี จ ากดั พัทยาเหนอื

124 6701818160101 วรรณธน แดงสพีลอย แมส่าย

125 6700443960101 นส.ยพุนิพรรณ ปัญญา แมส่าย



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่1
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 190 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่25 สงิหาคม 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

126 6700040490101 ส.มานติย์ แมส่าย

127 6804064140101 พัทยา ศรทีาสงัข์ ศาลายา

128 06803567430706 พบพร ประเสรฐิสขุ ศาลายา

129 07001803710101 วลัลา สมพันธ์ สโุขทัย

130 07203897210101 นายวษิณุ สถาพรพนิจิกจิ สมทุรสาคร

131 7201745410101 นางแสงเทยีน  สงัขม์งคล สมทุรสาคร

132 7300068390104 ฟีโอน่า แมส่อด

133 7300182110101 นรีนุช พวงจ าปี แมส่อด

134 07402190380101 วาสนา สงิหค์ ามา ปากชอ่ง

135 07402506590101 พัชรา แตงน าศริิ ปากชอ่ง

136 7600283200101 จริาวรรณ   ปิตะปิลันธน์ ระนอง

137 7700038350318 รา้นมมุอรอ่ย ละไม

138 7700072321326 รา้นทา่เรอืสมยุซฟีู้ด ละไม

139 08002561860101 อรวรรณ ทพิยป์ระเสรฐิ มหาสารคาม

140 8100019250101 จันทร ์แปงทศิ ฝาง

141 8100128530101 กติตคิณุ สรุยิะ ฝาง

142 08101288290101 อบุลรัตน ์สามะนนถี ฝาง

143 08400410070306 ปรยีนันท ์อฐัโส บา้นเพ

144 08400266321101 พไิลวรรณ วงัศริสินุทร บา้นเพ

145 8500775440101 รา้นวชิยัพานชิ ทุง่สง

146 08601326100320 พล คน อยธุยา ศรนีครนิทร2์

147 08600814100313 ชาตร ีอมัลกึ ศรนีครนิทร2์

148 08600801730313 รา้น โจ๊กหมอ้มหศัจรรย์ ศรนีครนิทร2์

149 08700680221101 สวุรรณ์ เมอืงค า พะเยา

150 08901048500318 แซบอหีลรีอ้ยเอ็ด พษิณุโลก2



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่1
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 190 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่25 สงิหาคม 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

151 10001159721106 ณปภา  สมานนมิติรมงคล แพร่

152 10000616480101 จรัญ   กวางประเสรฐิ แพร่

153 10002394340317 ทษิร สมฤทธิ์ แพร่

154 10201723360204 รา้นเฮงฮะเครือ่งเย็น - โทรทัศน์ โคราช2

155 10400184510313 ชาบา้นสวน อา่วนาง

156 10500054120327 ครัวปากซอย กะรน

157 10600078060317 แมไ่พรเนือ้ยา่ง(สาขา2) วารนิช าราบ

158 10602378610101 รา้นกนัเองของช า วารนิช าราบ

159 10700193880106 ฝ่ังแดงสโตร์ หนองบัวล าภู

160 10700222500106 รา้นก.เจรญิ หนองบัวล าภู

161 10800154300101 นางนอ้ย เมอืงจนี หนองจอก

162 10800024410329 รา้นกบัขา้วคนเหนอื หนองจอก

163 10800483280329 ธัญญารัตน ์จามจรุี หนองจอก

164 10900329410101 นายวฒุ ิกนัตโสภณานนท์ แหลมฉบัง

165 10900774240331 โจเ้ป็ดยา่ง แหลมฉบัง

166 10901338220332 นาย ฤทธชิยั ตคิ ารัมย์ แหลมฉบัง

167 10901529100327 สมชาต ิเย็นออ่น แหลมฉบัง

168 10901628740331 สจัุนทรา วงษ์สมัน แหลมฉบัง

169 11200302540315 รา้นป้าบญุลอ้มอาหารในสวน บางปู

170 11400525580601 นางธนพร  ชาญธาราประกอบ สงิหบ์รุี

171 11401557500601 นงนุช บญุทอง สงิหบ์รุี

172 11501445920101 สมคดิ สตุะวงษ์ บางบัวทอง

173 11600945470601 บญุเจรญิพาณชิย(์ฟ้าสคีราม) กาฬสนิธุ์

174 11600429621318 ครัวคณุทพิย์ กาฬสนิธุ์

175 11602276510101 นางสาวจนิตนา วลิาศรี กาฬสนิธุ์



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่1
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 190 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่25 สงิหาคม 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

176 11600216370230 รา้นคณุปุ๊ ดอกไมส้ด กาฬสนิธุ์

177 11600164900101 นางวาสนา การศักดิ์ กาฬสนิธุ์

178 11601700020322 อมร มงคล กาฬสนิธุ์

179 11700354650706 สริวิรรณ เจรญิยิง่ อดุมสขุ

180 11700035560318 นางสาวจฬุาลัย ทาหาญ อดุมสขุ

181 11800143090327 รา้นครัวคณุจุ๊ รามค าแหง (สมัมากร)

182 11900777750430 โอเลค่ารแ์คร์ พจิติร

183 12001727670102 นางสมควร สวยงาม ปทมุธานี

184 12001080940101 นางอ าพัน เลีย่มกระจา่ง ปทมุธานี

185 12001507290318 ธนัชญา พรมแกว้ ปทมุธานี

186 12100135660319 รา้นศากว๋ยเตีย๋ว บดนิทรเดชา

187 12100155050319 ปรชีา ง่ันบญุศรี บดนิทรเดชา

188 12100004921327 นายแทน ลาสมัพันธ์ บดนิทรเดชา

189 12200390421322 ณัชชา เพง่สวสัดิ์ ประชาอทุศิ

190 12200478240322 สายฝน ผลพนู ประชาอทุศิ


