
ชื่อผู้ได้รับรางวัล ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล

IPHONE 8 PLUS  256 G . 1 อภิญญา  ไชยสุภาพ 3/233 ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 080-6178144

รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล

ทองคำรูปพรรณ นน. 1 บาท 1 พ.จ.อ.พิชิต  แก้วล้อม 089-9339416 (รร.นร.)

รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล

SMART TV. LG 43” 1 กชกร  สุวรรณพิทักษ์ 69/5 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-4111137

รางวัลที่ 4 มี 1 รางวัล

ตู้เย็น SHARP 1 น.ส.ชัญญานุช  เมาหวล 810/995 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089-5490744

รางวัลที่ 5 มี 1 รางวัล

เครื่องซักผ้า SUMSUNG 12 กก. 1 ด.ญ.พรนภัส  ศรศรี 6/9 ม.7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 087-1763359

รางวัลที่ 6 มี 1 รางวัล

จักรยานเสือภูเขาTRINX 1 นงเยาว์  สิงห์สนั่น 140 ม.4 ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 081-2546119

รางวัลที่ 7 มี 1 รางวัล

หม้ออบลมร้อน  Smart Home 1 สมบัติ  เนียมพาง 810/56 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 085-2779562 /61920

Halogen Oven

รางวัลที่ 8 มี 1 รางวัล

หม้ออบลมร้อน ยี่ห้อ OTTO 1 น.ต.เสาร์  ป้องสุ รพ.สก.พร. 69053

Model Co-705

รางวัลที่ 9 มี 1 รางวัล

หม้ออบ CO-708 1 นางปิยะภรณ์  แก้วอำไพ 61/44 ม.4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 084-11255738

ประกาศ กิจการร้านค้าและการบริการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เรื่อง รายชื่อผู้โชคดีได้รับของรางวัล " กิจกรรมส่งเสริมการขายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ "

วันพฤหัสบดีที่  ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

รายการ



ชื่อผู้ได้รับรางวัล ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

รางวัลที่ 10 มี 1 รางวัล

เตาปิ้งย่าง พร้อมหม้อสุกี้ 1 จ.อ.สินมทัต  ศรีชัย 56/78 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 064-8466236

รางวัลที่ 11 มี 1 รางวัล

เตาย่างไฟฟ้า KW 3010 1 นางจันจิรา  ตีจัน 29/6 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 087-9879869

รางวัลที่ 12 มี 1 รางวัล

พัดลม Panasonic F-BS16T1 1 เกษร  ถนอมรอด 190/66 ม.10 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 085-9829548

รางวัลที่ 13 มี 1 รางวัล

พัดลม HATARI HT-T 18M3 สีขาว 1 พ.จ.ท.เปรมปิติ  ทองขาวคำ 2234/1566 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 084-0956360

รางวัลที่ 14 มี 1 รางวัล

พัดลม HATARI HT-T 18M3 สีเทา 1 น.ส.กนกวรรณ  วงค์จันทร์ 54 ม.8 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 087-6056748

รางวัลที่ 15 มี 1 รางวัล

พัดลม SHARP PJ-SL163 1 ร.ท.ชูศักดิ์  ปิยะสุธรรม 176/31 ม.10 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089-0947747

รางวัลที่ 16 มี 1 รางวัล

พัดลมตั้งพื้น SHARP PJ-SL163 ชมพู 1 นายทรงทำ  กองจูมี 5/1 ม.6 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 092-4151791

รางวัลที่ 17 มี 1 รางวัล

พัดลม HATARI HT-S16M7 สีแดง 1 นางวัชรีภรณ์  คำไทย 21 ม.10 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 091-8284265

รางวัลที่ 18 มี 1 รางวัล

พัดลม วาซากิ ขนาด 16 นิ้ว 1 พ.จ.อ.วรวุฒิ  แสงสุชล 555/53 ม.9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089-8064233

Model HI Power

รางวัลที่ 19 มี 1 รางวัล

พัดลม ฮานาบิซิ 16 นิ้ว สีส้ม 1 พงศ์สรรค์  ยูรประวาลเวท 244/1 ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 062-7168844

รายการ



ชื่อผู้ได้รับรางวัล ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

รางวัลที่ 20 มี 1 รางวัล

พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว ฮานาบิชิ 1 น.ต.สุพัฒน์  จันดา 61/58 ม.4 อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 095-5377864

HF A-816 D สีฟ้า

รางวัลที่ 21 มี 1 รางวัล

พัดลมติดผนัง imarflex 1F-953A 1 อำนาจ  สุขอุดมรัตน์ 91/43 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 087-1378276

รางวัลที่ 22 มี 2 รางวัล

พัดลมลัคกี้มิตร LM 629 สีชมพู 1 จ.อ.องอาจ  พิมปรุ 2/8-544 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 094-9256395

2 นางจุฑารัตน์  สุขาด 810/1009 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 086-8256929

รางวัลที่ 23 มี 2 รางวัล

พัดลม MIRA 8 นิ้ว 1 วนิดา  บริบูรณ์ 810/303 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089-7521208

2 นายธนะรัตน์  เกษตรบดี 2234/1080 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 062-5186907

รางวัลที่ 24 มี 1 รางวัล

หม้อหุงข้าว 1.8 L My Home 1 ร.ต.อำนวย  จันทร์เจริญ 810/861 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 093-3203984

รุ่น A705 T

รางวัลที่ 25 มี 1 รางวัล

หม้อหุงข้าว SMART HOME 1.8 L 1 ร.ต.สวยันต์  ก่ำพิมาย 234/28 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089-6006154

รางวัลที่ 26 มี 2 รางวัล

หม้อหุงข้าว KASAHIWA 1 ด.ญ.ณิชา  นามทัศน์ 108/280 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 084-7820303

MODEL RE-180 1.82 2 พุดรักษา  ศรีสุวรรณ 2506/89 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 086-4154298

รางวัลที่ 27 มี 1 รางวัล

หม้อหุงข้าว Electrolux 1 บรรจง  ปานทนนท์ 36/654 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-5903397

รางวัลที่ 28 มี 1 รางวัล

หม้อหุงข้าว In-House Rc 180 1 วรรมน  โชติผลสุด 33/1169 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 087-4828356

รายการ



ชื่อผู้ได้รับรางวัล ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

รางวัลที่ 29 มี 1 รางวัล

หม้อหุงข้าว MD RC-110 1 ลิตร 1 นายประดิษฐ์  ทองฉาย 2377/11 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 064-9172387

รางวัลที่ 30 มี 1 รางวัล

หม้อหุงข้าว MISAWA RC -1801 1 นางดวงเดือน  ทองอำภา 081-4296363

รางวัลที่ 31 มี 1 รางวัล

หม้อหุงข้าว OTTO CR-11OT 1 นายสมนึก  พุ่มมาลี 36/685 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-5654149

รางวัลที่ 32 มี 1 รางวัล

หม้อหุงข้าว OTTO CR-11OT 1 น้ำฝน  สอนไข่ 2/506 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-9835348

รางวัลที่ 33 มี 1 รางวัล

หม้อหุงข้าว RC01/650-180 Nano 1 ร.ท.คำรณ  หนูชู 2/617 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089-1270075

รางวัลที่ 34 มี 1 รางวัล

หม้อหุงข้าว RC-818 RICE COOKER 1 ร.อ.บุรินทร์ ฤกษ์เกษม 18/11 ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 089-5454100

รางวัลที่ 35 มี 1 รางวัล

หม้อหุงข้าว TefalHA0272 1 รัฐกรณ์  สุวรรณสำริด 36/500 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089-0954699

รางวัลที่ 36 มี 1 รางวัล

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า OTTO รุ่น CR-110 1 น.อ.หญิง ภาวนา  สมหวัง 081-4298526

รางวัลที่ 37 มี 10 รางวัล

หม้อหุงข้าว ACLASS 1 สมพงษ์ กลั่นสุข 51 ม.1 ต.ดอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 088-5259881

2 น.ส.ธิดารัตน์  ปราบพาลา 2234/1072 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 088-5467099

3 ปานจันทร์  แสวงคุณ 1/18,19 ม.3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 062-9695393

4 พลฯ กิตติศักดิ์  เทพลิง 75 ม.5 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 061-5585714

5 ม่วย ปัญญาเฉียบ 52/10 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 087-1440823

6 รตท.พัฒนนันท์  สมนวล 71/61 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 085-1755291

7 นายสฤษฎ์  ทัพวัตร์ 10/42 ม.6 ต.พลุตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089-4130965

รายการ



ชื่อผู้ได้รับรางวัล ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

8 นางสุรินทร์  เกิดแก้ว 2234/115 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

9 วิไล  รอดวงษ์ 141/48 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 065-2070159

10 อุสา  วิศิษชุรดิ 96/176 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 080-6336823

รางวัลที่ 38 มี 1 รางวัล

หม้อหุงข้าว BRAND'S 1 ด.ช.กิตเดช  ประทุม -

รางวัลที่ 39 มี 1 รางวัล

หม้อสุกี้พร้อมชั้นนึ่ง My home 1 ส.ต.ต.ณัฎฐปรัชญ์  สุนา 139/19 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 090-0809521

SK3003 CBR

รางวัลที่ 40 มี 1 รางวัล

กระทะเคลือบหินสีทอง 32 ซม. 1 มยุรี  เทพประสิทธิ์ 111/83 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 086-6191425

Gold stone

รางวัลที่ 41 มี 1 รางวัล

กระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์ 1 นางพิมพ์  ทองน้อย 2230/97 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-2532991

อิมาร์เฟล็กซ์ EP-748

รางวัลที่ 42 มี 1 รางวัล

เครื่องขยายเสียงยี่ห้อ Aconatic 1 นางสว่างเพชร  ราชสมจิตร 598/66 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0969234693

Model AN-SP 190

รางวัลที่ 43 มี 1 รางวัล

เครื่องชงกาแฟ รุ่น CM-025A 1 มัลลิกา  คูหาทอง 234/22 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 090-0655469

รางวัลที่ 44 มี 1 รางวัล

เครื่องปั่นน้ำผลไม้ PHILIPS HR 2115 1 พ.จ.อ.ยุทธศักดิ์  จำปาจันทร์ 11 ม.19 ต.ธาตุ อ.วาจรนิวาส จ.สกลนคร 064-9503460

รางวัลที่ 45 มี 3 รางวัล

เครื่องปั่นน้ำผลไม้ SHARP EM 1 ด.ญ.ทิพวรรณ  ปานสุวรรณ แฟลต นย. ป.37 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 086-1648323

รางวัลที่ 46 มี 1 รางวัล

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Model HIC-208 EA 1 ด.ช.ธนวัฒน์  ใจตรง 114/1 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 086-8232492

รายการ



ชื่อผู้ได้รับรางวัล ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

รางวัลที่ 47 มี 1 รางวัล

เตารีดไอน้ำ philips 1 จ.อ.สมศักดิ์  ภูสมนึก 24/28 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 092-7219955

รางวัลที่ 48 มี 4 รางวัล

เตารีด CAMEL : SET-353 1 ร.อ.ประสงค์  ใส่สกุล 57/315 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 086-1525787

2 น.ส.ชุติมณทน์  มานิตยกุล 1/29 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089-5425103

3 อรนิชา  ศริรักษ์ 124/8 ม.9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 094-3516018

4 สุภาลักษณ์  ปติมูลย์ 598/65 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 084-7478350

รางวัลที่ 49 มี 1 รางวัล

กระติกฮอทต้าชาร์ป 220v-610w สีเขียว 1 สุทัศนีพร  ช่างเก่า 197/37 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 064-1199818

รางวัลที่ 50 มี 1 รางวัล

กระติกน้ำร้อน SHAP KP-19S 1 ด.ช.ธีรกรณ์ สวงศรี 061-7138401

รางวัลที่ 51 มี 1 รางวัล

กระติกน้ำร้อน SHARP KP-A165 1 ร.ต.หญิง พัชรินทร์ วังกิ่งดำ 104/35 ม.3 ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี 086-4902462

รางวัลที่ 52 มี 2 รางวัล

กระติกน้ำร้อน  House JP 2515 1 ด.ญ.สิริฉัตร  เลิศสุวิมล 139/37 ม.2 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-3514246

รางวัลที่ 53 มี 1 รางวัล

กระติกน้ำร้อน  House JP 2516 1 ขวัญเรือน  อุทโก 21/719 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-5771918

รางวัลที่ 54 มี 3 รางวัล

กระติกน้ำร้อน CAMEL 1 น.ส.ปริยาพร  ชัยมีเขียว 810/49 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 084-9038280

2 กาญจนา  วันทอง 20/236 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 087-1337688

3 ปราณี  ปราณนัทธี 36/651 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 086-8417735

รางวัลที่ 55 มี 1 รางวัล

กระติกน้ำร้อน KP-16S (VL) 1 พายุ กรรมสิทธิ์ 48/48 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-6871623

รายการ



ชื่อผู้ได้รับรางวัล ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

รางวัลที่ 56 มี 1 รางวัล

กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า My home 1 รชญาดา  เหลาเพียร 2/425 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 086-5395476

Model JP - 2532 2.5 l

รางวัลที่ 57 มี 1 รางวัล

กาน้ำ ELECTRIC Model EK-180 1 ณัฎ  สายาท 099-7102303

รางวัลที่ 58 มี 1 รางวัล

ผ้านวม Satin สีน้ำตาล 1 ด.ญ.มนัสวรรณ  สวัสดี 810/204 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 080-6398598

รางวัลที่ 59 มี 1 รางวัล

ผ้านวม Satin สีฟ้า 1 กลอยใจ  ต้นโศก 126/105 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 086-3424821

รางวัลที่ 60 มี 4 รางวัล

ชุดผ้านวม LADY 1 พ.จ.ต.ทรงยุทธ  จันทร์ต๊ะยศ 2234/2129 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 085-3954641

2 วิโรจน์  แก้วสินตา 36/311 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-4538374

3 น.ส.ดารารัตน์  ประไพภักดิ์ 20 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 089-4055038

4 วราภรณ์ อุระชื่น 12/8 ม.7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-3058073

รางวัลที่ 61 มี 1 รางวัล

ชุดผ้านวม สีน้ำเงิน ลายดาว 1 พ.จ.อ.ราเชนทร์ พงษ์บุตร 24/43 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 084-0859202

รางวัลที่ 62 มี 1 รางวัล

ชุดผ้านวม ลายม้าลาย 1 ร.ท.หญิง วนิดา  ช้างใหญ่ 19/10 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

รางวัลที่ 63 มี 1 รางวัล

ชุดผ้านวม สีเขียว ลายแตงโม 1 ร.ท.สุพจน์  สืบสิน 57/52 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089-2477745

รางวัลที่ 64 มี 2 รางวัล

ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต 1 พิสมัย  มีศิร 64/81 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 084-9454020

2 ด.ญ.อินทิรา  นักจะเข้ 105/107 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 088-8410797

รายการ



ชื่อผู้ได้รับรางวัล ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

รางวัลที่ 65 มี 1 รางวัล

กระเป๋าเดินทางล้อลาก Model 10051 1 ด.ช.ธนทัต ตรัสรู้ 2234/352 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 091-0268540

รางวัลที่ 66 มี 4 รางวัล

เต็นท์สปริงลายพราง 1 บุษบา  บุญฤทธิ์ 107/12 ม.9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 085-0877004

2 วัชรินทร์ อินทมงคล 089-6026893

3 ฤทัยรัตน์  ขวัญอ่อน 2/536 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089-2512677

4 ด.ญ.รุ่งทิพย์  มหาสิทธิลาภ 57*/284 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 080-8354219

รางวัลที่ 67 มี 1 รางวัล

เตาแก๊ส TNS IR12 SS 1 พ.จ.อ.วิเชียร  สุขสวัสดิ์ 205/60 ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089-6028401

รางวัลที่ 68 มี 1 รางวัล

โคมไฟตั้งโต๊ะ ขนาดใหญ่ 1 อมรลักษณ์  วจีสิงห์ 91/66 ม.9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 086-5575074

รางวัลที่ 69 มี 1 รางวัล

ปิ่นโต 16*5 sun'z 1 ร.ต.ยศธร  เสืออากาศ กรม กสพ.ฐท.สส.

รางวัลที่ 70 มี 10 รางวัล

หมอนสุภาพ 1 กฐิน จันทร์จร 222/40 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089-7488026

2 ฤดีมาศ  ทิพย์อุทัยวรรณ 95/7 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 065-5624830

3 เตือนตา  ชูไทย 810/432 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-2022175

4 ร.ต.ไพโรจน์ คงคากุล 2/373 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 086-1416597

5 สัมภาษณ์ เบี้ยแก้ว 56/1 ม.4 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 097-1394691

6 น.ส.กรรศรีวิมล  บริบูรณ์ 810/303 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 092-8254650

7 พ.จ.อ.อนึ่ง บุตรผักแว่น 5 ม.5 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา 089-1289417

8 ร.อ.วรวัฒน์  สุดสงวน 089-4030078

9 ด.ช.อดิเทพ  ตันชื่น 810/376 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 064-3173844

10 เสกสรร  สุวรรณคา 2412 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 087-7842842

รายการ



รางวัลที่ 71 มี 3 รางวัล

ข้าวหอมมะลิ ตราหงษ์ทอง 15 กก 1 นายสมศรี  สุดเพียร 36/82 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089-5833455

2 น.ท.สมศักดิ์  ปานเลิศ 84/136 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 086-1581858

3 พ.จ.อ.ภุชงค์  คล่องใจ 19/119 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-4139450

รางวัลที่ 72 มี 1 รางวัล

ข้าวหอมมะลิเบญจรงค์ 5.25 กก. 1 พรทิพย์  แสงกระจ่าง 2/363 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-1613523

รางวัลที่ 73 มี 15 รางวัล

ข้าวหอมมะลิ โชควารี 5 กก. 1 สมชาย แสงสุวรรณ 089-2447177

2 น.ส.กชกร  ทองสุทัศน์ 208/344 ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 063-2246519

3 เกื้อกูล  โสภิตสกุลมาศ 085-8180809

4 สุกัญญา  เข็มพุดซา 90/1626 ม.6 ต.คลอง 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมฯ 084-6508620

5 รัฐนันทร์  บุญพิทักษ์ 810/590 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 090-0760409

6 พ.จ.อ.เฉลิมชัย  อุปมานะ 64/26 ม.4ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-8898382

7 สิรินทร์พร  ธรรมศิริ 43/50 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 094-8593572

8 นำพา  หมอยาดี 23/16 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 087-1432708

9 สาธินี  นุ่มถนอม 36/215 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 094-4407684

10 นางพิมพ์  ทองน้อย 2230/97 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

11 ทศพล  ต่วนวิจิตร์ 116/69 ม.2 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 091-1838201

12 ณัฐกาญจน์พรรณ เข่งสมุทร 12/1 ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 089-5436518

13 นางอังสนา  สอนโส 56/2 ม.6  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 097-0728217

14 นายอุดมศักดิ์ คงนันทร์ 99/89 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 086-8870672

15 น.ท.เสน่ห์  วสุนิช 159/45 ม.8 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 083-5898739

รางวัลที่ 74 มี 1 รางวัล

ข้าวหอมมะลิ ตราดอกบัว 5 กก. 1 จ.อ.ลักษณ์  ศิรินันทร์ 2/244 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 092-4091602

รางวัลที่ 75 มี 1 รางวัล

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ตราดอกบัว 5 กก. 1 นาตยา  จัดระเบียบ 49/7 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 086-1546633

รายการ



รางวัลที่ 76 มี 1 รางวัล

ตุ๊กตาผ้าห่มนกฮูก 1 จ.อ.สุดเขต ปานมีทรัพย์ 21/658 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 083-0043425

รางวัลที่ 77 มี 1 รางวัล

ไดร์เป่าผมยี่ห้อ Lesasha 1 บุญมา  เจริญวงศ์ 42 ม.5 ต.เกษม อ.ตระการ จ.อุบลฯ 062-1365319

 รุ่น AIRMAX 2000

รางวัลที่ 78 มี 2 รางวัล

โคมไฟ LED big space 99-5916 1 จ.อ.กรวี  เอียมอาจหาร ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 099-3238887

2 พล.ร.ต.สุธรรม  อยู่ดี น.25 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-5427290

รางวัลที่ 79 มี 8 รางวัล

น้ำปลาตราเพชร 1 นายวิเชียร  สภาพักตร์ 6/11 ม.7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-4900582

2 น.ต.อดุล  สงศรี 45/21 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-6546514

3 ด.ช.กิตติเดช  ประทุม 2234/316 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 062-9757594

4 สุวรรณณา  สาระพล 1139/75 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 064-9754426

5 พ.จ.ต.ประหยัด แสงเพ็ชร 70/16 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 061-0284259

6 กิ่งแก้ว  สวแทสุต 36/550 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-6542449

7 บุษรา  ชูสินธิ์ 810/221 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089-2534824

8 ประภัสสร  เสียงล้ำ 23 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089-5067203

               ประกาศ      ณ      วันที่      ๑๒      มกราคม    พ.ศ.๒๕๖๑

                    นาวาเอก พิชิต  วาดวารี

                                (  พิชิต  วาดวารี  )

               ประธานกรรมการกิจการร้านค้าและการบริการ 

                           หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หลักฐานการรับของรางวัล
* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
* กรณียังไม่มีบัตร ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรแทน

* ติดต่อรับของรางวัลที่ สนง.กิจการร้านค้าฯ ( ฝ่ายบุคคลฯ ) ในวันและเวลาราชการ
   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่  ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ว่าที่ ร.อ. ............................... ร่าง........../......../........

น.ส. ..................................... พิมพ์......../......../........

น.ต. ..................................... ตรวจ......./......../........

รายการ




