
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 100 ท่าน จากการร่วมโหวตคลิปวีดิโอ

• ผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกจะต้องแจ้งยืนยันที่อยู่ในการจัดส่ง  ภายในวันที่ 23 ก.ย. 62 ทางอีเมล 
pr@gpf.or.th มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งของที่ระลึก ในกรณีไม่
สามารถติดตอ่ท่านได้ภายในวันที่ก าหนดไว้ข้างต้น

• ผลการตัดสินของคณะกรรมการที ่กบข. แต่งตั้งขึ้น ให้ถือเป็นที่ยุติ

1 คุณนงนภัส อุปค า
2 คุณพรพิมล ขวาธิจักร์
3 คุณรา          พลดงนอก
4 คุณกิตติพงศ์ อาจหาญ
5 คุณอภิชญา บริบูรณ์
6 คุณณัฐพงษ์ สวยฉลาด
7 คุณวณชิา กันไว
8 คุณชาญชัย บุญลือ
9 คุณปาจรีย์ ศรีแก้ว
10 คุณอุไรวรรณ นามขันธ์
11 คุณปรมาภรณ์ พาหูถิต
12 คุณณชพัฒน์  หอมฟุ้ง
13 คุณชนัญชิดา สืบสุข
14 คุณอนัฐพร แซ่โก๋ย
15 คุณอรีรัตน์ เจริญยิ่ง
16 คุณดอกลักษณ์ ดาบกาง
17 คุณวราลักษณ์ จารุสาร
18 คุณธีรภัทร อยู่ทุ่ง
19 คุณพรชิตา จอดนอก
20 คุณอังคณาร์ การประเสริฐ
21 คุณปิยธิดา จันทศรีเมือง
22 คุณสิรภัทร กมูุตา
23 คุณชณัฐฎา บุญเกิดบัณฑิต
24 คุณหัสยา ยนต์ลอย
25 คุณภัทรธิดา หลิ่มวงษ์
26 คุณนูรอัยมา อามะ
27 คุณนันท์นภัสร์ กีรติพิชญ์
28 คุณฟัดดุลลอฮ อาเเว
29 คุณจิตมาตย์ อ่อนพุทธ
30 คุณอ้าย    ผลประโยชน์
31 คุณถาวร ยืมเยือน
32 คุณนลิน คงหน่วย
33 คุณนรากร แสงแก้ว

34 คุณศรัณย์ภัทร ทะระถา
35 คุณสุรศักดิ์ วงคป์ระวีติ
36 คุณรุ่ง         พันธ์สะโม
37 คุณวรนุช     วงค์ราชา
38 คุณพรณะภา  กล้าหาญ
39 คุณชมพู่      ลุงต๊ะ
40 คุณกิตติศักดิ์ วงษ์จักร
41 คุณสุกานดา  หล้าเจริญ
42 คุณคณาธิป   มูลตุ้ย
43 คุณมนพัทธ์   ท่าศิลา
44 คุณเพ็ญนิภา สังขาพล
45 คุณศิรินภา มูลฟอง
46 คุณนาเดีย มะอูเซ็ง
47 คุณกนกวรรณ โพธิชัย
48 คุณวุฒินันท์ สารพันธ์
49 คุณมูญาฮิดดะห์ วานา
50 คุณพิมพป์ระภา สายฟ้าแลบ
51 คุณไพรอนันต์ บุญสุข
52 คุณสกล     ปุยะติ
53 คุณสมฤดี เนียมงาม
54 คุณวาสิณี เมียดเตียบ
55 คุณเบญจลักษณ์   โพธิ์เจ้า
56 คุณนพรัตน์  ประประโคน
57 คุณสราวุฒิ แก้วบุญทอง
58 คุณปนัดดา เมาลี
59 คุณจิราวรรณ ยะสุรินทร์
60 คุณปภัสสร ฤทธเิดช
61 คุณอัญญารัตน์ หมวกผัน
62 คุณการัณย์ กะเรียนทอง
63 คุณเพชร บัวผัน
64 คุณธนกิจ ชูเช้ือ
65 คุณชญานันท์ ชื่นบาน
66 คุณมะอัสรี  สาและ

67 คุณวรากร บุญติ๊บ
68 คุณสุวพิชญ์  กองค าบุตร
69 คุณไชยา เปี้ยตา
70 คุณวีรภัทร สุทธิใสย
71 คุณอภิญญา หลวงธรรมเม
72 คุณนูรอาซีกีน วาเตะ
73 คุณสุพจน์ มาตย์เทพ
74 คุณศิริรัตน บาศรี
75 คุณทิพาพร  ผางค า
76 คุณโศนิภา วงษ์เพ็ชร
77 คุณศตรรษ เซนเล
78 คุณนิทิตยา คุยพร
79 คุณวีรภัฏ เช้ือจิตร
80 คุณบุญเลี้ยง ลีโฮม
81 คุณชนาการต์ ปานพลอย
82 คุณสมพงษ์  น้อมระวี
83 คุณณัฐชา คัทจันทร์
84 คุณณัฐพล อั้งโก๊ะ
85 คุณนิตย์ สอนสุภาพ
86 คุณอนงค์พร จันทน์แดง
87 คุณนูรฟาฏินนี กุเวกามา
88 คุณปิยะธิดา เฮืองฮุง
89 คุณดารุณี บุญก้อน
90 คุณขวัญเดือน เกตุมัก
91 คุณไพโรจน์ วงศช์้าง
92 คุณรุ่งทิวา ยังอยู่
93 คุณสุชาติ เตียงอัมรัก
94 คุณศิริกาญดา พ่วงข า
95 คุณนันท์นภัทร ธีระสถิย์โรจน์
96 คุณธนพรรณ   เจริญจิรายุภัทร 
97 คุณนฤพัชร     บัวจันทร์
98 คุณฐิตินันท์     ทรัพยป์ั้น
99 คุณศิริลักษณ์   เลิศสกุล
100 คุณปรีชา น้อมหนู


