
บัญชีรายชื่อผูไดรับรางวัลโครงการคืนกําไรแกผูเสียภาษี  ประจําป  2552 
 
รางวัลที่   1    เครื่องซักผา  จํานวน   1   รางวัล 
 1.  คุณอัมพร  ไพรวัลย 
 
 
รางวัลท่ี   2   เครื่องดูดฝุน  จํานวน   3   รางวัล 
 1.  คุณไชยเดช  เยรานี 
 2.  คุณสมเกียรติ  เลียงประสิทธิ์ 
 3.  คุณประจงศักด์ิ  ลิมปนพิศุทธิ์ 
 
รางวัลท่ี   3   กระทะไฟฟา   2  ชัน้ จํานวน   1   รางวัล 
 1.  คุณฮาลมีะ   นาคสงา 
 
 
รางวัลท่ี  4   กระติกนํ้ารอน (มิซูชิตา)   จํานวน   3   รางวัล 
 1.  คุณกมลธรรม  วิไลรัตน 
 2.  คุณยาสีน   สวยดี 
 3.  คุณนํ้า   แดหวัน 
 
 
รางวัลที่  5   กระทะไฟฟา   ชั้นเดียว จํานวน   2   รางวัล 
 1.  คุณสาคร   สุทธิเจริญ 
 2. คุณสุจิตรา   มูลวงศคีร ี
 
 



รางวัลที่   6   เตารีด   จํานวน  3   รางวัล 
 1. คุณพนิดา   ต้ินสกุล 
 2.  คุณวรพนัธ  จิรศิริมาศ 
 3.  คุณกิตินันท  เมืองพวน 
 
 
รางวัลที่  7   หมอหุงขาวไฟฟา จํานวน   4   รางวัล 
 1.  คุณสุคนธ   อังศุภานิช 
 2.  คุณสุรพล   สดุดี 
 3.  คุณสุนันท   โสยดี 
 4. คุณวิชิต   แซลิ่ม 
 
 
รางวัลที่  8   เครื่องปนนํ้าผลไม จํานวน   3   รางวัล 
 1.  คุณประสิทธิ ์  บินรินทร 
 2.  คุณนิมิต   เลิศประสบสุข 
 3.  คุณฤดี   หยังสู 
 
 
รางวัลที่  9   ที่นอนปกนิค   จํานวน   2   รางวัล 
 1.  คุณชรินทร  รักราม 
 2. คุณสวาท   ภิรมชาติ 
 
 
 



รางวัลที่  10   โตะเอนกประสงค   จํานวน   6   รางวัล 
 1.  คุณนฤมล   ศรีโภคาสัย 
 2.  คุณสน่ัน   ชาชะ 
 3.  คุณชูกิจ   สุทธิโพธิ ์
 4. คุณประจงศักด์ิ  ลิมปนพิศุทธิ์ 
 5.  รานอาเชาน 
 6.  คุณวันชัย   เระนุย 
 
 
รางวัลที่  11   ชั้นวางเอนกประสงค จํานวน   6   รางวัล 
 1.  คุณสรายุทธิ์  เสือเอ่ียม 
 2.  คุณสิริชยั   พันธสงวนสุข 
 3.  คุณขุน   กาญจนคีรีดํารง 
 4.  คุณวินิดา   ไวกิตติพงศ 
 5.  คุณดาระ   ดังเด็น 
 6.  คุณสมมาศ  ลาหมีน 
 
 
รางวัลที่  12  แกวนํ้า   3  ใบ  จํานวน   10  รางวัล 
 1.  คุณดารณี   หมาดอี 
 2.  คุณสุภาวดี  ชาชะ 
 3.  คุณเปยะ   ติงหวัง 
 4.  คุณนฤมล   ชํานาญ 
 5.  คุณมงคล   เจริญฤทธิ์ 
 6.  คุณเสร ี   ลิ่มวิริยะกุล 



 7. คุณสุรัตน   แซลิ่ม 
 8. คุณสุรเชษฐ  ตันประดิษฐ 
 9.  คุณสถาพร  วิจิตรจรรยา 
 10. คุณรอซีกะ  สุวรรณโณ 
 
 
รางวัลที่  13   ผาขนหนู  จํานวน   10   รางวัล 
 1.  คุณเกี๊ยะ   ราหมาน 
 2.  คุณสมใจ   วัยรัตน 
 3.  คุณอนุรักษ  นุยโสะ 
 4.  คุณวิบูลย   คลายนา 
 5.  คุณสุรัตน   แซลิ่ม 
 6.  คุณชรินทร  แกวหลา 
 7. คุณเชาวลิต  แสงฉาย 
 8.  คุณสมใจ   แซเจ้ียง 
 9.  คุณสุนันท   กันพยันต 
 10.  บริษัท  นายนคอม   
   
   
รางวัลที่  14   ถวยกาแฟ  จํานวน   15   รางวัล 
 1.  คุณศุภวิทย  จิเหม 
 2.  คุณสาคร   สุทธิเจริญ 
 3.  คุณอนุสรณ  ศรีโภคาสัย 
 4.  คุณพูนสุข   ประสูติเส็น 
 5.  คุณนิโรธ   งะสมัน 



 6.  คุณรจเรศ   งะสมัน 
 7.  คุณขุน   อํานวยมัจฉา 
 8.  ธนาคารไทยพาณิชย 
 9.  คุณธีรยุทธิ์  หลีขาว 
 10. คุณวิรัตน   อังศุภานิช 
 11. คุณเวนิช   ชาชะ 
 12. คุณทิพากร  เกลี้ยงชวย 
 13. คุณวิรัตน   อังศุภานิช 
 14. คุณจักรพงศ  คงชวย 
 15. คุณจิรนันท  จันทวงศ 
 

 
 
 
 
 

 
 


