
จับฉลากผู้ได้รับรางวัล "โครงการวันออมแห่งชาติ พ.ศ. 2563"
รางวัลท่ี 4 กล่องถนอมอาหาร 80 รางวัล

ลําดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล รางวัล
1 505507 กาญจนา งาเนียม กล่องถนอมอาหาร
2 506757 อดิเรก ประดิษฐ์ค่าย กล่องถนอมอาหาร
3 6414 สมศักดิ์ สุมานิตย์ กล่องถนอมอาหาร
4 517040 นิศานาถ จุลนวล กล่องถนอมอาหาร
5 505792 ณัฐกาญจน์ เรืองจํารัส กล่องถนอมอาหาร
6 17786 กานดา ชูแก้ว กล่องถนอมอาหาร
7 1034 สมพร ไชยจรัส กล่องถนอมอาหาร
8 505932 จารุวรรณ เพ่ิมพูล กล่องถนอมอาหาร
9 15627 กิตติศักดิ์ คําไทย กล่องถนอมอาหาร
10 1599 กิตติมศักดิ์ สุภาวณิชย์ กล่องถนอมอาหาร
11 19734 ฑิฐิ สอนสา กล่องถนอมอาหาร
12 6358 ศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล กล่องถนอมอาหาร
13 2344 ม่านฟ้า แสงสมัย กล่องถนอมอาหาร
14 17305 ณัชชา วิสุทธิเทพกุล กล่องถนอมอาหาร
15 515604 สุริชา คงแสงทอง กล่องถนอมอาหาร
16 9376 สุวรรณชัย ชีพดํารงวนา กล่องถนอมอาหาร
17 518376 ธวัช ราชต๊ะจักร์ กล่องถนอมอาหาร
18 13968 สุเทียน ถึงไชย กล่องถนอมอาหาร
19 6693 มีชัย จันทบิล กล่องถนอมอาหาร
20 19676 มานิตา หงษ์ทอง กล่องถนอมอาหาร
21 505150 สุรางค์ อนุกูล กล่องถนอมอาหาร
22 510274 บัวทอง กงชัยภูมิ กล่องถนอมอาหาร
23 516553 วิมล เคนมี กล่องถนอมอาหาร
24 507912 อินทร์ คํามุงคุณ กล่องถนอมอาหาร
25 5337 ปราณี ลีละวัฒนากูล กล่องถนอมอาหาร
26 16485 สมร ใจทัศน์ กล่องถนอมอาหาร
27 2321 ศักดา มณีวงศ์ กล่องถนอมอาหาร
28 508448 เทวา ชาญศรีเดชสกุล กล่องถนอมอาหาร
29 503635 เจษฎาภรณ์ สนทอง กล่องถนอมอาหาร
30 10115 ชิตพล ใยพันธ์ กล่องถนอมอาหาร
31 515188 หัสยา สาหร่ายทอง กล่องถนอมอาหาร



ลําดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล รางวัล
32 522988 จิราพร โคตรวงค์ กล่องถนอมอาหาร
33 5522 เชิดชัย นิลัมภาชาต กล่องถนอมอาหาร
34 19709 นิติมา แพทสูงเนิน กล่องถนอมอาหาร
35 502645 นันทภพ บุณยานันต์ กล่องถนอมอาหาร
36 19055 โกสิน ชาญสุข กล่องถนอมอาหาร
37 15250 อํานวย เหล่าตระกูลงาม กล่องถนอมอาหาร
38 4445 ชุมพล เจียมวิไล กล่องถนอมอาหาร
39 11425 ทิพย์บุปผา ใบสมุทร กล่องถนอมอาหาร
40 504222 สายใจ มณเฑียรทอง กล่องถนอมอาหาร
41 14115 มนต์ชัย มุ่งไพศาล กล่องถนอมอาหาร
42 504776 วิลินดา นวลสุมา กล่องถนอมอาหาร
43 510965 ทองม้วน สีสอนดี กล่องถนอมอาหาร
44 521081 พรศิริ พฤกษชาติ กล่องถนอมอาหาร
45 1488 นที ธรรมพิทักษ์พงษ์ กล่องถนอมอาหาร
46 13516 วสันต์ กันทะวงศ์ กล่องถนอมอาหาร
47 17984 สัญญา ยงบุญเนียม กล่องถนอมอาหาร
48 16420 สุเจตน์ มงคลไชยสิทธ์ิ กล่องถนอมอาหาร
49 1527 นพพา กาบตุ้ม กล่องถนอมอาหาร
50 14895 วีระกุล ภิญโญ กล่องถนอมอาหาร
51 7306 อภิสิทธ์ิ เลิศการค้าสุข กล่องถนอมอาหาร
52 19462 กฤษฎา บุญเจริญ กล่องถนอมอาหาร
53 5074 จิตรวรรณ ภาณุปรีดี กล่องถนอมอาหาร
54 15191 ไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม กล่องถนอมอาหาร
55 4723 ชลธร ชํานาญคิด กล่องถนอมอาหาร
56 506447 สมควร อินทจร กล่องถนอมอาหาร
57 3791 ณัฏฐกิตติ์ สุขสวัสดิ์ กล่องถนอมอาหาร
58 11638 มาลิณี โพธ์ิกระเจน กล่องถนอมอาหาร
59 4436 วงศกร ไม้คู่ กล่องถนอมอาหาร
60 501402 สง่า โสภาวรการ กล่องถนอมอาหาร
61 506237 ศศินภา รัตนยอดกฤษ กล่องถนอมอาหาร
62 17299 กัมปนาท ดอกไม้ กล่องถนอมอาหาร
63 518262 มือรอเฮง สะมาแอ กล่องถนอมอาหาร
64 3690 ศรีนวล ลิ้มโชติรัตน์ กล่องถนอมอาหาร
65 9665 ภุชงค์ ธรรมานุวงศ์ กล่องถนอมอาหาร



ลําดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล รางวัล
66 10730 แจ่มจันทร์ พิริยะพงศ์ กล่องถนอมอาหาร
67 517523 สุทินชัย เมืองทิพย์ กล่องถนอมอาหาร
68 19636 ชนัญญา ภิราญคํา กล่องถนอมอาหาร
69 521190 ณิชากร หนูอุไร กล่องถนอมอาหาร
70 17176 ดลฤดี มุกกาสา กล่องถนอมอาหาร
71 2520 อุ่นเรือน ชูขาว กล่องถนอมอาหาร
72 12010 ชัชนรินทน์ ชัชวงศุ์วาลย์ กล่องถนอมอาหาร
73 519174 บุญนํา มาถา กล่องถนอมอาหาร
74 19778 บุญสิตา สมบัติ กล่องถนอมอาหาร
75 18829 อรุณี ภู่สุดแสวง กล่องถนอมอาหาร
76 770 เปรมพิมล พิมพ์พันธ์ุ กล่องถนอมอาหาร
77 6632 ธนิศ จันทะเดช กล่องถนอมอาหาร
78 517230 ทวีวงศ์ ตันเทวี กล่องถนอมอาหาร
79 513736 สําราญ ครูสําโรง กล่องถนอมอาหาร
80 502796 ไทย ลือทอง กล่องถนอมอาหาร


