
ตรวจหมายเลขหางบัตรผู้ได้รับรางวัล  
 กจิกรรม  สังสรรค์ออกก าลงักาย สานสายใยครอบครัว  คร้ังที่  16    

วันที่  17  ธันวาคม   พ.ศ.  2560 
 
 

ล าดบั รางวลั หมายเลข ช่ือ - สกลุ หมายเหตุ 

รางวลัที ่ 1 
1 สร้อยคอทองค ำหนกั  2 บำท 33014 คุณบุษบำ           เลิศประกอบกุล     ร้ำนสำยหยดุ 

รางวลัที ่ 2 

1 Iphone  8 03074 เดก็หญิงนฎภร      ผอ่งพรรณวดี รับแลว้ 

รางวลัที ่ 3 
1 จกัรยำน  Touring 28755 น.ส.ณชัชำ             สิริยำกร ม. 6/4 

รางวลัที ่ 4 
1 TV  จอแบน  32  น้ิว 13645 เดก็หญิงรุจิรัตน์      ชยัภูธร ม. 3/5 

รางวลัที ่ 5 
1 ตูเ้ยน็  5.5  Q 12316 เดก็ชำยธีรภทัร       จนัทร์กระจ่ำง ม. 3/2 

รางวลัที ่ 6 
1 ไมโครเวฟ 06928 คุณรัชรี                  เอ่ียมส ำอำงค ์ ม. 2/2 
2 หมอ้สุก้ีบำบีคิว 21195 คุณภูวดล            สุขพิริหสมบูรณ์ รับแลว้ 
3 เตำรีดไอน ้ำ 10976 คุณดำวดี                คุม้แว่น ม. 2/1 
4 เคร่ืองดูดฝุ่ น 27259 คุณอนญัญำ            รุ่งจำรุทรัพย ์ ม. 6/1 
5 เตำยำ่งไร้ควนั IMARFLEX 32938 คุณยภุำ                   แซ่ล่ิม  
6 เคร่ืองป่ัน  SHARP 34093 นำยสุกฤษฎี           ลีลำกรกิจ ม. 6/3 
7 หมอ้อบลมร้อน 19311 นำยกณัทรำกร       ลิขิตสุวณิชย ์ ม. 4/6 
8 เตำยำ่งไร้ควนั HOUSE 05483 เดก็ชำยธีรภทัร       พรมวงศ ์ ม. 1/12 
9 หมอ้ไฟฟ้ำเอนกประสงค ์ 23836 คุณพิมพม์ำดำ ม. 5/2 
10 กระติกน ้ำร้อน 03498 เดก็ชำยอุดมโชค     รักษแ์พทย ์ ม. 1/8 
11 หมอ้หุงขำ้ว 10907 คุณวรุฒ                  บูชำกรณ์  

 



ล าดบั รางวลั หมายเลข ช่ือ - สกลุ หมายเหตุ 
12 หมอ้หุงขำ้ว 10562  ม. 2/10 
13 หมอ้หุงขำ้ว 07983 คุณชุติกำ                 เฉลยบุญ รับแลว้ 
14 เคร่ืองป้ิงขนมปัง 17406 เดก็หญิงมงคลสิณี  
15 เคร่ืองป้ิงขนมปัง 04175 เดก็หญิงญำณิกำ       เวชพสำร  

รางวลัที ่ 7 
1 พดัลมตั้งโต๊ะ  16  น้ิว 03879 คุณนิด                   เตชะกสิวฒันำ ม. 1/9 
2 พดัลมตั้งโต๊ะ  16  น้ิว 09221 คุณสรวิชยั             แกว้มุงคุณ  
3 พดัลมตั้งโต๊ะ  16  น้ิว 06548 คุณยศพทัธ์             วินนุวฒัน์ ม. 2/2 
4 พดัลมตั้งโต๊ะ  16  น้ิว 24200 นำงสำวกนัตก์มล    ทิตอร่ำม ม. 5/3 
5 พดัลมตั้งโต๊ะ  16  น้ิว 31273 คุณประเสริฐ        วฒิุเศรษฐรักษ ์ ม. 6/10 
6 พดัลมตั้งโต๊ะ  16  น้ิว 17203 คุณณฐัชำติ               กำจณรงค ์ ม. 3/12 
7 พดัลมตั้งโต๊ะ  16  น้ิว 08446 นำยปธีป                   วงศอ์ำนนท ์ รับแลว้ 
8 พดัลมตั้งโต๊ะ  16  น้ิว 05046 เดก็หญิงพีรดำ           คงอยู ่ รับแลว้ 
9 พดัลมตั้งโต๊ะ  16  น้ิว 34001 นำยสุกฤษฎ ์             ลีลำกรกิจ รับแลว้ 
10 พดัลมตั้งโต๊ะ  16  น้ิว 08279 นำงจำรุณรร             บุญคง ม. 2/6 
11 พดัลมตั้งโต๊ะ  16  น้ิว 22476 นำยเดนนอล             ปัญธีเจริญ รับแลว้ 
12 พดัลมตั้งโต๊ะ  16  น้ิว 22142 คุณอุดมชยั             ธรรมนำวรรณ รับแลว้ 
13 พดัลมตั้งโต๊ะ  16  น้ิว 03615 ด.ญ.ชนนัทิดำ           บุญไสย ์ ม. 1/8 
14 พดัลมตั้งโต๊ะ  16  น้ิว 32297 น.ส.อจัฉรำ                ป่ินหอม ม. 6/12 
15 พดัลมตั้งโต๊ะ  16  น้ิว 03637 ด.ญ.อมรรัตน์             ค  ำแกว้ ม. 1/8 

รางวลัที ่ 8 
1 ขำ้วสำร    พนัธ์ุดี 09062 คุณพสัยศ            โอภำสมงคลชยั ม. 2/7 
2 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 17916 นำยบำรมี              กลดัส ำเนียง ม. 4/2 
3 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 21916 น.ส.ปริชำติ           มณเฑียร ม. 4/11 
4 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 20777 น.ส.พิมพช์มพู       ม่ิงขวญั รับแลว้ 
5 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 13140 ด.ญ.ญำดำนนัท ์     พนัธ์ุรัศมีทอง ม. 3/4 
6 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 33529 ด.ญ.จินตนำ           อน้ทอง ม. 1/6 



7 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 16776 นำงสำวอภิญญำ รับแลว้ 
8 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 36665 คุณกญัญำ          เทพผดุงพร  
9 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 28344 นำยพิสิฐ           เล้ียวกิตติกุล ม. 6/3 

10 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 02767 ต.อ.ตุภำส         อมรรัตรกลุ ผปค. ม. 1/6 
11 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 35515 บ.อ ำพลฟูดส์  
12 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 22809 ครูจิระ               ดีช่วย รับแลว้ 
13 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 34974 P.P. แปซิฟิก  
14 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 05215 คุณอปัษร          สุพรรณรังษี  
15 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 09534 น.ส.ชลธิชำ       ฟักจีน  
16 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 27130 นำยคุณำนนท ์      ไชยสิทธ์ิ รับแลว้ 
17 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 08188 ด.ญ.สุทธิดำ          โหห้ำญ รับแลว้ 
18 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 17348 น.ส.ปรำณี             สีพุทธำ  
19 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 01611 ด.ญ.นภสร             ศรีสมบูรณ์ รับแลว้ 
20 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 32971 ครูอุดมชยั             วิไลเพชรรัตน์ รับแลว้ 
21 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 29234 คุณณฐัดนยั รับแลว้ 
22 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 32376 นำยธนวฒัน์          ประเทพ  
23 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 01243 คุณอญัชลีพร         สุปัชชำ รับแลว้ 
24 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 26844 น.ส.วีรดำ              พึ่งสุขแดง ม.5/6 
25 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 06271 ด.ญ.ญำนิศำ           ธีรพงษกร รับแลว้ 
26 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 22477 นำยเดนนอล          บญัชีเจริญ รับแลว้ 
27 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 09958 ด.ญ.นนัทกำนต ์     จนัทรขุน ม.2/9 
28 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 12172 คุณนนัทน์ภสั         พำโคกทม  
29 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 07610 คุณไพรินทร์          สวสัดี รับแลว้ 
30 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 34348 P.P. แปซิฟิก  
31 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 29873 ครูอรวลญัช ์          ผอ่งบุรุษ  
32 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 31284 นำยธวชัชยั            รักงำม  
33 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 32469 คุณโสภำพร           เช้ือสิงห์ รับแลว้ 
34 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 03365 ด.ช.วรำเมธ            ชินพระวอ รับแลว้ 



35 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 34703 คุณบุญทริกำ         สมบุญ รับแลว้ 
36 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 10347 คุณจริยนุช           เขม็นำค  
37 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 32092 คุณกิตติพงษ ์        สหะประดิษฐ ์  
38 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 19038 น.ส.ปพิชญำ          เพช็รนอก  
39 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 22773 นำยเชษฐำ             คุณำทิพ ม. 5/5 
40 ขำ้วสำร     พนัธ์ุดี 00031 ด.ช.ชิติพทัธ์           คงทองวมันำ ม. 1/1 
1 ตุ๊กตำ 29105 นำงสำวภคัจิรำ       ภำสภิรมย ์ รับแลว้ 
2 ตุ๊กตำ 29976 นำยชำยแดน           ข  ำเรือง ม. 6/7 
3 ตุ๊กตำ 19947 นำงสำวปทิตตำ    ม. 4/7 
4 ตุ๊กตำ 09396 เดก็ชำยวิชญำดำ         เจ๊ะละหวงั ม. 1/11 
5 ตุ๊กตำ 27825 นำงสำวนภสร           บุญพิทกัษ ์ ม. 6/2 

รางวลัพเิศษ 
1 รำงวลัพิเศษ Iphone 8  09779 เดก็ชำยโชติลกัษณ์      บรรพบุรุษ ม. 2/9 

 

 

 
        หมายเหตุ     ติดต่อขอรับรำงวลั  ตั้งแต่วนัน้ี  

            ถึงวนัท่ี   31  มกรำคม  พ.ศ.  2561 
                 ในวนั  เวลาราชการ  ณ  ห้องสมาค

 



 


