
รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่2
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 10,000 บาท จ านวน 100  รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่1 กนัยายน 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

1 00164239740327 กรองทอง พโรดม ลาดพรา้ว

2 00164244420101 ศริภิรณ์ อาจแยม้สรวล ลาดพรา้ว

3 00163008820327 รา้น ขา้วมันไกต่อนศรนีคร ลาดพรา้ว

4 0132582320303 บจ.สรุางคเ์รสซเิดนท ์จ ากดั ลาดพรา้ว

5 0222438541101 กานดา ธนตพิกุนนท์ แจง้วฒันะ

6 00272002640706 วรนิดา ประกาโส แจง้วฒันะ

7 0227330190322 นางเปรมจติร ดปีระทปี แจง้วฒันะ

8 0215243662509 หสม. นันทชิา เนอสเซอรี่ แจง้วฒันะ

9 0366881540101 พรรณี วจินิวฒันะ ศรนีครนิทร์

10 0407553611101 สมคดิ จตรุภัทรสกลุ บางบอน

11 0423503221601 กฤตเิดชพาณชิย์ บางบอน

12 00590559940318 น.ส.ส าเนา ชมภู ชลบรุี

13 0517174590301 บจ.เอส เอส เจ พร็อพเพอรต์ี้ ชลบรุี

14 0506596960318 จารวุรรณ ชลบรุี

15 00589650690706 น.ส.สมาพร  เวฬวุนารักษ์ ชลบรุี

16 0501877052101 นางนงนารถ สวนสวุรรณ ชลบรุี

17 00590260180101 น.ส.จริาภรณ์ หรัิญรัตนพงศ์ ชลบรุี

18 0516264940317 นางประมวล วงคท์า ชลบรุี

19 00589941920101 นางจ าเนยีง  รักษา ชลบรุี

20 0509879720706 นงลักษณ์ ชลบรุี

21 0702602873318 อนสิาข ์เดชบญุ นครราชสมีา

22 00773356090326 ยง้ปอูบ รา้น นครราชสมีา

23 0901023431101 อารง รา้น หาดใหญ่

24 1115641680318 สญัญา ถงึสขุ พษิณุโลก

25 01482917710310 รา้น ซาเกะ SAKE อบุลราชธานี

26 1404121480503 นาจะหลวย สนง.สหกรณ์การเกษตร อบุลราชธานี



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่2
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 10,000 บาท จ านวน 100  รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่ 1 กนัยายน 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

27 1418492711101 สมปอง พรไพบลูย์ อบุลราชธานี

28 01591653370322 สริวิมิล วงศเ์อีย่มสวสัดิ์ ระยอง

29 01689771401332 ครัวแมข่วญัถงุ นครสวรรค์

30 1724379770301 บจ.จนิตชยั จรัญสนทิวงศ์

31 1727317970316 รา้น Cafe'de fin จรัญสนทิวงศ์

32 01789093600430 หจก.องิลชิ แชนเนล 2010 จรัญสนทิวงศ์

33 1819256050316 ฆโนทัย วสัสนัตชาติ สาทร

34 01879224510706 ธรรมมา  เจยีรธราวานชิ สาทร

35 1918002780706 นส.สพัุฒนา คงเจรญิ นครปฐม

36 1915195070101 จันทรว์งศพ์ร พลูขวญั นครปฐม

37 1903325080430 ป.ประทปีการไฟฟ้า นครปฐม

38 1913227180323 พพัิฒน ์โภชนา นครปฐม

39 1916167890318 นส.ภาลนิ ีภัครกลุนนท์ นครปฐม

40 02086433270102 นางยพุา ชือ่มี สรุนิทร์

41 2003511330101 รา้นมาลี สรุนิทร์

42 02281847111101 จติตมิา จันทรเ์มธา นครศรธีรรมราช

43 2207143001318 นางอษุาสณีิ เกตแุกว้ นครศรธีรรมราช

44 02282382190101 รา้นหนุ่มเมอืงนัง นครศรธีรรมราช

45 2206921521306 นางไพรัตน ์ศริมิานะกลุ นครศรธีรรมราช

46 2400022800604 ต.เซง่ฮวด สกลนคร

47 2700721261408 หจก.ถวลิทรานสปอรต์ ภเูก็ต

48 02790189900307 สชุาต ิ สมพันธ์ ภเูก็ต

49 2800079480230 วรีะไฮโดรลคิ รอ้ยเอ็ด

50 2900695841310 JUNT SUSHI ตรัง



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่2
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 10,000 บาท จ านวน 100  รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่ 1 กนัยายน 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

51 3005949520101 นางประทมุทพิย ์จนีอยู่ สระแกว้

52 03262971870120 ภหูรัิญ ชาส าโรง บรุรัีมย์

53 3304837280101 รา้น เอส.อาร.์เค.กราฟฟิก ศรสีะเกษ

54 3702546760101 สมปอง สงัฆภัณฑ์ ชยัภมูิ

55 04160430211101 พงศพั์นธุ ์วงษ์ไชยมลู เชยีงใหม2่

56 04261364700706 อษุณี ศลิป์ศรกีลุ รามอนิทรา

57 4260241790509 โรงเรยีนนานาชาตกิรีพัฒน์ รามอนิทรา

58 04355621590101 จรีภรณ์ พันธวานชิ ชมุพร

59 04355246950101 เนตรชนก สขุมว่ง ชมุพร

60 4503757650101 เถาวงค ์อยูท่ศิ ก าแพงเพชร

61 4601498210320 นายเพยีงเพชร ด าวฒัน์ กาญจนบรุี

62 4704190570101 นส.ศรสีดุา นามแสงผา ลพบรุี

63 4903891720101 นายสมพร จติตโ์สภา ราชบรุี

64 5105081260101 นายถาวร จตุิ อยธุยา

65 05252992930101 นางแสงจันทร ์ตาเร็ว ล าปาง

66 05325806300319 พริยีพ์ชิญา ปัญจมานนท์ หวัหนิ

67 5300774800430 ธวชัชยัแอรแ์อนดค์อมพวิเตอร์ หวัหนิ

68 5600627710101 ชยัเลศิพานชิ เพชรบรูณ์

69 5601500490303 ไรจั่นทรแ์รมรสีอรท์เขาคอ้ เพชรบรูณ์

70 5630136920101 สายฝน ขนุอนิทร์ เพชรบรูณ์

71 5788946550101 แสงเดอืน ฟองออ่น บางพลี

72 5789305310318 รา้นอาหารทีล่าบสงู บางพลี

73 05790277890101 นางปานจติต ์ยะหตัตะ บางพลี

74 05789564640101 นายสะโอด ดวงสเีขยีว บางพลี

75 05789753000106 บรษัิท วฒุศิักดิ ์เอ็นจเินยีริง่ จ ากดั บางพลี



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่2
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 10,000 บาท จ านวน 100  รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่ 1 กนัยายน 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

76 6700689360101 นส.สมปรารถนา ทรายหมอ แมส่าย

77 6901523780406 ด.ีเน็ต พัทลงุ

78 6900634010106 เกา้เกา้มนิมิารท์ พัทลงุ

79 06902605660101 จริาลักษณ์ เนยีมนอ้ย พัทลงุ

80 7001488690101 เข็มทอง โคกศรอี านวย สโุขทัย

81 7500146821101 นายอาเฉ็ม โยธารักษ์ ถลาง

82 8100202030106 เนตรทราย นติสิขุสวสัดิ์ ฝาง

83 8201324190106 อนันตยา มณีพราหมณ์ นครนายก

84 08304095260604 บรษัิท ไทยซนัสปอรต์ จ ากดั นครอนิทร์

85 08400613960102 พัฒน ีชเูชดิ บา้นเพ

86 08400368040302 บรษัิท เกาะแกว้ โฮลดิง้ จ ากดั บา้นเพ

87 08700574260101 จ ูบญุเรยีน พะเยา

88 10301961120101 กฤตภาส การคา้ น่าน

89 10400245810315 บรษัิท เดอะ ซวีวิ จ ากดั อา่วนาง

90 10602133020101 สมศักดิ ์สขุปัญญา วารนิช าราบ

91 10600439040318 รา้นเลมอ่นเลดี้ วารนิช าราบ

92 10801244900101 ธนดล ลมิปิไพศาล หนองจอก

93 1080056482131 บจ.เค.ดับเบิล้ย.ูเรสเตอรอง หนองจอก

94 10801490580706 สวุมิล ไพทักษ์ศรี หนองจอก

95 10900986210317 รา้นหมกูระทะครัวเพือ่คณุ(สาขา1)ซอยประปา แหลมฉบัง

96 11200040130319 นางเรณู อนิสวา่ง บางปู

97 11401810390327 ธนพร    นอ้ยสถติย์ สงิหบ์รุี

98 11500673221101 นางวนัเพ็ญ คงจนี บางบัวทอง

99 11502217860101 วรยพุา สมถวลิ บางบัวทอง

100 11700190721329 ปิตพัิฒน ์ศรบีณุยภนัินท์ อดุมสขุ



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่2
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 190 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่ 1 กนัยายน 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

1 0118099670101 เฉลยีว พึง่เจยีม ลาดพรา้ว

2 0162580090101 รา้น มูแ๊มว ลาดพรา้ว

3 00164264390101 สวุรรณา หวงัสขุนรัินดร์ ลาดพรา้ว

4 00163398811316 poom poom steak. ลาดพรา้ว

5 0227238810101 ปัญจารยี ์ดว้งเงนิ แจง้วฒันะ

6 0220244330605 กติต ิดว้งนวม แจง้วฒันะ

7 00272165960101 สแีพร จอมเกาะ แจง้วฒันะ

8 00271037570402 บจ.ชารม์มิง่ เฮลทธ์ี่ แจง้วฒันะ

9 0323221970230 ด.ีเอ็น.ซพัพลาย ศรนีครนิทร์

10 0323201611101 สมพร พลมะณี ศรนีครนิทร์

11 0306093460101 ทวศีักดิ ์รา้น ศรนีครนิทร์

12 00368439640332 สณิธร ผึง้ผอ่ง ศรนีครนิทร์

13 0307273883106 เจา้ทรัพย์ ศรนีครนิทร์

14 00369708611328 พัฒนา ปิตคิาม ศรนีครนิทร์

15 0400389070101 กญัญา ซือ่อดุมทรัพย์ บางบอน

16 0400189071101 มณีรัตน ์ แซล่อ้ บางบอน

17 0400439230101 วารรัีตนแ์มนชัน่ บางบอน

18 0511572550106 นางประชมุ สวาท ชลบรุี

19 0500963561101 สพุรรษา ชลบรุี

20 00673003540201 บรษัิท เพือ่นเรยีนสเตชัน่เนอรีเ่ชยีงใหม ่จ ากดั เชยีงใหม1่

21 0610209260101 นศิารัตน์ เชยีงใหม1่

22 00673015601329 ศรัณย ูเรอืนค า เชยีงใหม1่

23 0719327611604 นายหาญ สทิธศิรี นครราชสมีา

24 0703851763316 ดะ๊ดาดสเต็กจิม้กะ๊แจว่ นครราชสมีา

25 0702703651101 แมว อศิราบาล นครราชสมีา



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่2
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 190 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่ 1 กนัยายน 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

26 0809192230101 นายพรสวรรค ์การญุ รังสติ

27 0815953770101 ทรัพยม์ั่นคง พาณชิย์ รังสติ

28 0982289460101 พัทยา วรพรรดศิาล หาดใหญ่

29 0918233770101 นายเดโช บัวเมอืง หาดใหญ่

30 00903015210101 กุย่ป่วย รา้น หาดใหญ่

31 00984131130313 ทรงสดุา นาทอง หาดใหญ่

32 00984534720101 รกูาหยะ๊ เบ็ญยโุสะ๊ หาดใหญ่

33 1189054540106 ณัฐชานันท ์ดสิสงค์ พษิณุโลก

34 1309316971706 จันทนา สรุาษฏรธ์านี

35 01379904190322 พันทภิา แซล่อย สรุาษฏรธ์านี

36 1482785511101 ยวุด ีนาคะเกศ อบุลราชธานี

37 1403129780601 สมบรูณ์ พาณชิ อบุลราชธานี

38 1418684320317 เลศิรส เนือ้ยา่งเกาหลี อบุลราชธานี

39 1589825070101 นสิา ศรสีทุธิ์ ระยอง

40 1727776100327 นส.หลาย เทพศภุนารัตกลุ จรัญสนทิวงศ์

41 1725558560101 นส.อศิรา แซต่ัน จรัญสนทิวงศ์

42 1721870310101 จรัิฌชา บัญญัตรัิชต จรัญสนทิวงศ์

43 1823175040706 นส.วนัวด ีตรีะพงษ์ศักดิ์ สาทร

44 1821175550101 นายวศิษิฎ ์ล าเลยีงเลศิ สาทร

45 1822598380101 บจ.ประภาคารและความหวงั สาทร

46 1916719211101 เพิม่ แถบไธสง นครปฐม

47 1918739190101 นายประเสรฐิชยั ปานฉมิ นครปฐม

48 1918241211101 นางมว่ย ประภาพันธ์ นครปฐม

49 2085382370332 อษิฎาพร เครอืวลัย์ สรุนิทร์

50 2188838020101 กนกพร มณีเชษฐา สามเสน



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่2
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 190 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่ 1 กนัยายน 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

51 2108603070101 สพุชิฌาย ์เหมอืนหยกสกลุ สามเสน

52 2281064270106 เยาวลักษณ์ แซด่า่น นครศรธีรรมราช

53 2201121520101 รา้นนอ้งสาว นครศรธีรรมราช

54 2205983540101 นายสมศักดิ ์อิม่อวยพร นครศรธีรรมราช

55 2204088040101 ศรสีขุพาณชิย์ นครศรธีรรมราช

56 02281589620101 จารวุรรณ เรีย่วแรงกลุ นครศรธีรรมราช

57 02378205450101 ฟ้าใส เชยีงราย

58 02378270490331 จรีสนิ วงษ์สวุรรณ เชยีงราย

59 2307669990331 นางสายทอง ทรินิทอง เชยีงราย

60 2304368760101 ธวชัชยั เชือ้เมอืงพาน เชยีงราย

61 2377473030101 ณรงค ์สเุตนัน เชยีงราย

62 02582810411103 ทนงศักดิ ์แผนสมบรูณ์ สพุรรณบรุี

63 2605408370106 สวุชั สขุรัตนเจรญิ จันทบรุี

64 2701399640318 เสาวลักษณ์ ซา้ยเบีย้ว ภเูก็ต

65 2800434180509 วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

66 2806196821604 รา้นวราพรการคา้ รอ้ยเอ็ด

67 2905687160320 ซิน้ เพอ้คง ตรัง

68 2906015490318 ครัวสบุล ตรัง

69 3004376800601 วเิชยีร เคยีรประเสรฐิ สระแกว้

70 3102167320318 พรรณภิา พมิศาล เกาะสมยุ

71 03262478720101 เพยีงใจ ธรีะธ ารงรักษ์ บรุรัีมย์

72 03262796830101 กาญจนา มพีวงผล บรุรัีมย์

73 03262307840706 นัทธช์วลั รอยสต์ัน บรุรัีมย์

74 03357252600101 วภิาวด ีไชยปัญญา ศรสีะเกษ

75 3300059280106 สคุนธา กาญจนลาภ ศรสีะเกษ



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่2
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 190 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่ 1 กนัยายน 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

76 3305539870101 กรนีมารท์ พลัส ศรสีะเกษ

77 3302865960106 รา้น O.K กดุหวาย ศรสีะเกษ

78 3301253960101 สมศักดิ ์สมัฤทธิ์ ศรสีะเกษ

79 3300721810509 บา้นจังเอนิโรงเรยีน(สหกรณ)์ ศรสีะเกษ

80 3303037470331 บญุสง่ โพธิศ์รี ศรสีะเกษ

81 3356405890331 นส.ศภุลักษณ์ มิง่ขวญั ศรสีะเกษ

82 03357317530106 วมิลวฒันพาณชิย์ ศรสีะเกษ

83 03357215630101 ประหยัด วงศใ์หญ่ ศรสีะเกษ

84 3400776310104 ฉัตรเงนิรา้น ล าพนู

85 03453944230706 ปราณี เฟธเธอรส์ตัน ล าพนู

86 03654817840101 อาภรณ์ ภญิโญภาวศทุธิ เพชรบรุี

87 3602637390331 นางจรีวรรณ ออ่นยิง่ เพชรบรุี

88 03775563720101 สมพศิ เบา้ลี ชยัภมูิ

89 3703593521103 โสภา สอนน า ชยัภมูิ

90 3805935400706 กษิญา เทีย่งตรง สระบรุี

91 3888984690101 สมหมาย จันทาบตุร สระบรุี

92 03806958451321 กรนันท ์อบุลแกว้ สระบรุี

93 03978350300101 แยม้  นอ้ยจรงิ ปราณบรุี

94 03978071650101 ธนพร  หวงัเจรญิ ปราณบรุี

95 4005600150101 นายสมทรัพย ์ทองอรา่ม ฉะเชงิเทรา

96 04160056720331 นุชจริา  ปันใจ หางดง

97 4205846580318 นส.ทัชรยีา แซโ่ล ้ รามอนิทรา

98 04261674150310 วชัราภรณ์ เตจามติร รามอนิทรา

99 4302920783101 ละออ แดงระยับ ชมุพร

100 4404888130101 สมร สดุใจ พัทยาใต ้



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่2
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 10,000 บาท จ านวน 100  รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่ 1 กนัยายน 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

101 4504155480101 สวศิ แถลงกจิ ก าแพงเพชร

102 04754644960307 ประเสรฐิ ดงอามาตย์ ลพบรุี

103 4800556430101 รา้นนอ้งแอนท์ หนองคาย

104 4900394410106 นส.อโณมา มาวฒันพงศ์ ราชบรุี

105 5002254321101 ศภิามล สทุธิ แมร่มิ

106 5105535800331 นส.ทองใส ศรสีงคราม อยธุยา

107 05154355310101 นายคณุเสฐยีร ประภาสยั อยธุยา

108 5100674880322 COFFEE OLD CITY อยธุยา

109 5202822900101 นายเฉลมิ วงศเ์รอืน ล าปาง

110 5200614040101 นายนพดล นิม่วนาดอน ล าปาง

111 5433470160318 โทนีส่เต็ก คลองหลวง

112 5501349680103 นส.สภุาวด ีนอ้ยบุง่คา้ เลย

113 05630692770101 รา้นมวิสคิการคา้ เพชรบรูณ์

114 05789922860101 วรัิช ลิม้พทุธานุภาพ บางพลี

115 5701802590101 นายสรุศักดิ ์ตัง้ไมเ้งนิ บางพลี

116 5802154900101 นายรวพิล คนที มกุดาหาร

117 5800499410101 รา้นคณุแกว้ มกุดาหาร

118 05815004610318 รา้น แจมแอนดเ์จล มกุดาหาร

119 5800211660101 รา้นสมชยัรุง่เรอืง มกุดาหาร

120 1714927461101 นศิาชล สวยเพ็ชร จรัญสนทิวงศ์

121 05913453010101 อนัซอหร ีมะแอเคยีน สตลู

122 06018363490101 นายมนตช์ยั ตรวีรกลุชยั ตราด

123 6101383921101 ธัญญารัตน ์ไตรสทิธิธ์เนศ ชมุแพ

124 6101151740230 จิง้เอีย๋วมอเตอร์ ชมุแพ

125 6100397170204 โชคดกีารไฟฟ้า ชมุแพ



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่2
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 10,000 บาท จ านวน 100  รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่ 1 กนัยายน 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

126 6300935990101 นายอคัรเดช ค าเหลา นครพนม

127 06319230800101 บญุยาพรบรกิาร นครพนม

128 6500799821101 รา้นแมล่ัดดา บงึกาฬ

129 6500948521307 สมควร แปลงดี บงึกาฬ

130 6700125810101 รา้นนงลักษณ์ แมส่าย

131 6800867850230 จันทรเ์จา้ ศาลายา

132 6801223190101 นายวบิลูย ์ไชยะ ศาลายา

133 6900513580317 ครัวครกูมลหมกูะทะ พัทลงุ

134 6901064100101 วมิล อกัษรเนยีม พัทลงุ

135 7001525690101 ประทวน มสีวุรรณ สโุขทัย

136 7000831710101 นางนงนุช นอ้ยอนิทร์ สโุขทัย

137 7200815021101 เมอืงทองมนิมิารท์ สมทุรสาคร

138 7300407400106 ด ารงกจิ แมส่อด

139 07302518100101 ณัฐพล ฟคู า แมส่อด

140 6802295300101 สมบัต ิสมัดี ศาลายา

141 7700042470329 ขา้วแกงแอนนา ละไม

142 8200656020316 จา่กวา่กวา่ นครนายก

143 08400550050328 วสนัต ์ดปีระเสรฐิ บา้นเพ

144 8400084110302 บรษัิท เสม็ดคาบาน่า จ ากดั บา้นเพ

145 08600846500314 บรษัิท สมารท์ ฟู้ดส ์แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั ศรนีครนิทร2์

146 08601158951313 สมชาย อบัดลุ ศรนีครนิทร2์

147 08600955021706 พรรณนภิา สทิธกิารณุ ศรนีครนิทร2์

148 08600947030319 กว๋ยเตีย๋วไกไ่ขม่ะตมู นันทชิา ศรนีครนิทร2์

149 8600202721318 รา้นอาหารบัว ศรนีครนิทร2์

150 08600354720706 พรไพลนิ พยิะ ศรนีครนิทร2์



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่2
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 190 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่ 1 กนัยายน 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

151 08702651530101 รัตนาวด ีศรทีา พะเยา

152 08701532670101 สทุธาสนิ ี ปัญญาวงศ์ พะเยา

153 08702644790101 กติตกิา สขุยิง่ พะเยา

154 08701484670101 รา้นวนัชยั พะเยา

155 08902794820331 อ านาจ ทรัพยส์นิ พษิณุโลก2

156 08902008560101 อรรถพล บญุสง่แท ้ พษิณุโลก2

157 10000666140101 ลักขณา โนรนิทร์ แพร่

158 08303180890706 สริร์ดาภัทร รัตนคร นครอนิทร์

159 10100056670305 เดอะบลเูลดีบ้าร์ เกาะชา้ง

160 10201194130101 นฤมล แน่นหนา โคราช2

161 10201217710101 ศรัญญาพร  ยัง โคราช2

162 10301365120706 นางสาวเบญจพร กา๋วงศ์ น่าน

163 10500157600331 สมพร ใหญจั่นอดั กะรน

164 10601429540101 นางส าล ีวงษ์คณู วารนิช าราบ

165 10602075100601 ศริวิรรณ ทองค า วารนิช าราบ

166 10700821850101 อรวรรณ มาบพันนา หนองบัวล าภู

167 10701129700318 อ านาจ วรธงไชย หนองบัวล าภู

168 10701252990320 ประกาย  สงิหเ์คน หนองบัวล าภู

169 10701089320317 อรรถพล  ชาตมินตรี หนองบัวล าภู

170 10800508230101 สภุาพร บญุประทมุ หนองจอก

171 10801461250101 รณชยั ไวยจนิดา หนองจอก

172 10901530150328 จันทรน์ภา วรกมุมาร แหลมฉบัง

173 11000581150509 โรงเรยีนบา้นหนองระแวง ประจวบครีขีันธ์

174 01989344360101 สมนกึ  ศรภีัทราพันธุ์ นครปฐม

175 11200166520331 เดช สระทองอว้น บางปู



รายชือ่ผูโ้ชคดแีม็คโครพารวย สปัดาหท์ี ่2
รางวลัที ่1  บตัรก านลัแม็คโคร มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 190 รางวลั

กรณุาตดิตอ่รบัรางวลัภายในวนัที ่ 1 กนัยายน 2561 หากพน้ก าหนดจะถอืวา่สละสทิธิ์

หมายเลขสมาชกิ ชือ่สมาชกิ ตดิตอ่รบัรางวลัทีส่าขา

176 11300075100329 นางวณีา แซจ่งุ วงัหนิ

177 11401553490101 วนัด ีป่ินทอง สงิหบ์รุี

178 11500443790318 ป.ผัดไทย บางบัวทอง

179 11501629021328 อญัชสา ปัญจา บางบัวทอง

180 11601776250318 วลัภา กมลภพ กาฬสนิธุ์

181 11602515220101 รา้นคา้ประชารัฐบา้นหนองสรวง ม.1 กาฬสนิธุ์

182 11600241021101 นางสมโภช มลูศรี กาฬสนิธุ์

183 11600080180317 แกง๊คซ์า่สช์าบู กาฬสนิธุ์

184 11800273150327 มาลนิ ีนาคประเสรฐิ รามค าแหง (สมัมากร)

185 11901577490302 หา้งหุน้สว่นจ ากดั พจิติรพเีคกรุ๊ป พจิติร

186 11900226710101 มานพ อนิทรก์อง พจิติร

187 11900116350106 ปันปันมนิมิารท์ พจิติร

188 0718583000318 หจก.คณูเขยีนทอง นครราชสมีา

189 12200415140706 พัชรนิทร ์พลจันทรเ์ดช ประชาอทุศิ

190 12300165550706 เพชร มานะท า สขุมุวทิ 71


