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1 มหาสารคาม

1 พิมพช์ยา ชนะกลุ กระบ่ี
2 ร้านแสงชยั เทรดดิ้ง กระบ่ี
3 กนก ชยัรัตนงามเดช กรุงเทพ
4 ภทัร์ชนนัท ์เอ้ือกชกร กรุงเทพ
5 มาลา ชยัรัตนงามเดช กรุงเทพ
6 กรุงเทพ
7 สุทธิชยั ชยัรัตนงามเดช กรุงเทพ
8 อิทธิเชษฐ ์เอ้ือกชกร กรุงเทพ
9 กาญจนา ขดัค ำาวงค์ กาญจนบุรี

10 ประจวบ ศิลาสอาด กาญจนบุรี
11 สราวธุ ฝ้ายเจริญ กาญจนบุรี
12 เดชา เลิศสหพนัธ์ กาฬสินธ์ุ
13 เยษิตา เลิศสหพนัธ์ กาฬสินธ์ุ
14 ร้านบุญมีการช่าง กาฬสินธ์ุ
15 รุจิรฎา เลิศสหพนัธ์ กาฬสินธ์ุ
16 สิรวิชญ ์รัตนมงคลถาวร กาฬสินธ์ุ
17 อุเทน อญัชยัศรี กาฬสินธ์ุ
18 กำาแพงเพชร
19 เนียน บุญเนรมิตร กำาแพงเพชร
20 วนาลี เพิ่มพนูเจริญยศ กำาแพงเพชร
21 สุรีย ์จงมีความสุข กำาแพงเพชร
22 กิตติพงศ ์ภิภพ ขอนแก่น
23 ชญานี เลิศนิทศัน์ ขอนแก่น
24 ผกาพนัธ์ สุวรรณขำา ขอนแก่น

ฉลองครบรอบ 50 ปี  ชิงรางวลัทองคำาหนัก 32 บาท

วนัที ่25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ

รางวลัที ่1 สร้อยคอทองคำาหนัก 2.00 บาท จำานวน 1 รางวลั

พ.ีพ.ีเอส อมิพอร์ท เอก็ซ์พอร์ท (บจก.)

รางวลัที ่2 สร้อยคอทองคำาหนัก 0.25 บาท จำานวน 120 รางวลั

สากลปิโตรเลียม (บจก)

โงว้ฮั้วเฮง ออโต ้พาร์ทส์ (หจก)



Page 2

25 วรรธนะชยั โพธ์ิศรี ขอนแก่น
26 สุรยทุธ เลิศนิทศัน์ ขอนแก่น
27 อภิชญา เลิศนิทศัน์ ขอนแก่น
28 ณชัชา ปรียานนท์ จนัทบุรี
29 นพพร วฒิุภทัรพงศ์ จนัทบุรี
30 ร้านพรวิศิษฐช์ยั จนัทบุรี
31 สมศกัด์ิ สวสัดี จนัทบุรี
32 ร้านรัตนจกัรยาน ชยันาท
33 บุญทรัพย ์รัตนใบ ชุมพร
34 ไพรัชบริการ ชุมพร
35 ราตรี แพง่ยงยทุธ ชุมพร
36 ร้านเจริญยนต์ ชุมพร
37 อนงค ์รัตนใบ ชุมพร
38 อารีรัตน์ เหลืองไทยงาม ชุมพร
39 ภทัร์นรินทร์ ปัญญาวรวฒิุ ตราด
40 อภิญญา ศกัด์ิเกษมชยักลุ ตราด
41 อาภรณ์ ตั้งธนกลุ ตราด
42 อภิพล นิมิตสถาพร ตาก
43 จินดารัตน์ กอ้งเกียรติกมล นครพนม
44 ทินกร วฒิุพฒันชยั นครพนม
45 กรองแกว้ อ้ึงชิมอ่ิม นครสวรรค์
46 ชยตุม ์จาติเสถียร นครสวรรค์
47 ชุติมา แผนสุพรรณ นครสวรรค์
48 ถาวร ดิเรกวฒิุกลุ นครสวรรค์
49 ทตัพล เลาสุขศรี นครสวรรค์
50 ธนิสร มณีสุขเกษม นครสวรรค์
51 ปิยนนัท ์ไพจิตโรจนา นครสวรรค์
52 วิเชียร เสกสรรพานิช นครสวรรค์
53 นครสวรรค์
54 สุพิชญา จาติเสถียร นครสวรรค์
55 ไฮ ้ไพจิตโรจนา นครสวรรค์
56 นนทบุรี
57 น่าน
58 สุวิทย ์อุดมโภคาทรัพย์ บึงกาฬ
59 กิจเจริญพาณิช บุรีรัมย์

ส.สวา่งรัตน์ยนต ์(หจก)

ภูกิจปิโตรเลียม (บจก)
พี.เอ.อะไหล่
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60 อภิสิทธ์ิ ศรีพฒัน์ เพชรบูรณ์
61 ณิชาดา ศรีสนัติสุข มหาสารคาม
62 มหาสารคาม
63 มหาสารคาม
64 สมแสวง ตนัสงัวรณ์ มหาสารคาม
65 อภิชญา สุทธะพินทุ มหาสารคาม
66 ฉตัรชนก คุณคำ้าชู มุกดาหาร
67 นภทัร์ วรวิริยะประเสริฐ มุกดาหาร
68 ปกเกศ วรวิริยะประเสริฐ มุกดาหาร
69 พีรณฐั ศรีไพบูลย์ มุกดาหาร
70 มยรีุ ศรีไพบูลย์ มุกดาหาร
71 ศกัด์ิสิทธ์ิ ปรีชาอดุลหิรัญ มุกดาหาร
72 หยฮูะเฮงอะไหล่ มุกดาหาร
73 อมิตา ปุณยโชติวณิชย์ มุกดาหาร
74 สมจิตร เตชะโสธร ยโสธร
75 ดวงดี บุญนาวา ร้อยเอด็
76 ปาน กงัวาฬไกรไพศาล ร้อยเอด็
77 ศิริรัตน์ สตัยาวิรุทธ์ ร้อยเอด็
78 วิสุทธ์ิ เชฐบณัฑิตย์ ราชบุรี
79 ณฐักิตต์ิ ธาตรีโรจน์ ลพบุรี
80 ปัณฑช์นิต ตนัพว่งเชย ลพบุรี
81 ภทัราภรณ์ แกว้นำาเจริญ ลพบุรี
82 เลย
83 กนกวรรณ พาพิทกัษ์ สกลนคร
84 เกษร สุทธิอาจ สกลนคร
85 เขียน พาพิทกัษ์ สกลนคร
86 ปัณณศกัด์ิ วะชุม สกลนคร
87 ศกัด์ิชยั วินิจสุมานนท์ สกลนคร
88 กญัณภทัร ชิงนวรรณ์ สระแกว้
89 ฐิติมา อ่ิมเงิน สระแกว้
90 สระแกว้
91 สุปาณี อรัญเจริญวฒัน์ สระแกว้
92 ศิริลกัษข ์มาทว้ม สิงห์บุรี
93 สิงห์บุรี
94 สมชาย วิเศษพนัธุรังษี สิงห์บุรี

ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด (บจก)
ราชา เพาเวอร์ทูลล ์(บจก)

ร้าน ป.รุ่งโรจน์

ไทยแคม (บจก)

สมชยัพานิช (หสน)
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95 สญัญา ภู่ดนตรี สิงห์บุรี
96 สุทธดา วิเศษพนัธุรังษี สิงห์บุรี
97 ปัณณพฒัน์ ศิลป์ไพบูลยพ์านิช สุพรรณบุรี
98 ป้ัมนำ้ามนัสุวิทย ์บริการ สุพรรณบุรี
99 วรวิทย ์อคัรวฒิุวงศ์ สุพรรณบุรี
100 ชินรัตน์ ออยล์ สุราษฎร์ธานี
101 ธเนศวร์ เงยยถิรยกลุ สุราษฎร์ธานี
102 สุราษฎร์ธานี
103 ภูริณฐั เรืองศกัด์ิ สุราษฎร์ธานี
104 เสาวณีย ์คงเพชร สุราษฎร์ธานี
105 สุราษฎร์ธานี
106 เกษมศกัด์ิ โชคธนะตรัย สุรินทร์
107 เกษมสนัต ์แซ่โลว้ สุรินทร์
108 ชยัพงษ ์อรพินทว์ิวฒัน์ สุรินทร์
109 ปัทมาวรรณ แซ่โลว้ สุรินทร์
110 ลดาวรรณ โชติกลุวรพฤกษ์ สุรินทร์
111 วิจิตร จอกก๋ิว สุรินทร์
112 สิทธิพงษ ์อรุณยะเดช สุรินทร์
113 อุไรวรรณ แซ่โลว้ สุรินทร์
114 ร้านมีชยัการยนต์ หนองบวัลำาภู
115 สณัหณฐั สกลไชย อำานาจเจริญ
116 สนัติ สกลไชย อำานาจเจริญ
117 จารุณี ศรีศรากร อุทยัธานี
118 ศิริพร งามพสุธาดล อุทยัธานี
119 สุพตัรา ศิริมงัคะลา อุทยัธานี
120 ููศรีสยาม อุทยัธานี

เปาโลยานยนต ์(บจก)

C.R.ออยล์
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