
ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดรีายการสง่เสรมิการขาย  

“เตมิน า้มนัปั๊มสหกรณ์บางจาก  

ลุน้ทองค า 5 เดอืน 550 รางวลั มลูคา่กวา่ 4.5 ลา้นบาท” 

จากการจบัรางวลัคร ัง้ที ่1 

รางวลัที ่1 : ทองค าแทง่หนกั 2 บาท มลูคา่ 39,500 บาท* จ านวน 10 รางวลั 

1. คล ้ำ พลูพมิมะ จ.ฉะเชงิเทรำ 

2. โชตมิำ  บตุรน ้ำเพชร จ.รำชบรุ ี

3. ธตินัินท ์ ภมูภิักดิ ์ จ.ชยันำท 

4. พเีมสปวณิธ ์ บัวจันทร ์ จ.พจิติร 

5. มณฑำ วทิยวรำวฒัน์ จ.ชยันำท 

6. วชัรำ  แกว้เจยีมจันทร ์ จ.นครปฐม  

7. วกิัญญำ  ค ำศรเีทพ จ.อดุรธำน ี 

8. วรัิตน ์ ศรสีมัย จ.สกลนคร  

9. สมหมำย  ศรหีำพล จ.ล ำปำง 

10. สำคร  สบือ ำ จ.เพชรบรุ ี

รางวลัที ่2 : สรอ้ยคอทองค าหนกั 1 สลงึ มลูคา่ 5,062 บาท* จ านวน 100 รางวลั 

1. กฤษณะ  แสงกติสิรัุตน ์ จ.พจิติร 

2. กัญจนำ  แกว้ก ำ จ.น่ำน 

3. กัลยำ  จิว๋ประเสรฐิ จ.พะเยำ 

4. กัลยำ วงศไ์ชย   จ.ล ำปำง 

5. กัลยำณี  แกว้รัชชว่ง จ.ขอนแกน่  

6. เกรยีงไกร  ดอนหอมด ี  จ.มหำสำรคำม  

7. เกยีรต ิ ค ำสำ จ.มหำสำรคำม 

8. คมสนั  แสวงธรรม จ.จันทบรุ ี

9. จักรกฤษ  เขตปัญญำ   จ.ขอนแกน่ 

10. จันทริำ  นำมพรม จ.ศรสีะเกษ 

11. จ ำลอง  สงฆป์ระชำ   จ.สพุรรณบรุ ี

12. จริำพร  มบีญุ   จ.น่ำน 

13. เจน  ทอ่นพทุรำ   จ.นครรำชสมีำ 

14. เจรญิ  พน้ภัยพำล จ.ระยอง 

15. ชยัณรงค ์ เกยีรตยิศ   จ.พระนครศรอียธุยำ 

16. ช ำนำญ  ดำรำโพธิ ์ จ.ชยันำท 

17. ชนิกรณ์   อำทจิจวงศ ์  จ.สระบรุ ี

18. ชมพนุูช  บญุกำร ี จ.จันทบรุ ี

19. ชศูักดิ ์ ตรงดำ่นกลำด   จ.นครรำชสมีำ 

20. เชดิ  นันทะ  จ.น่ำน 

21. ณรงค ์ อรัญมติร   จ.นครสวรรค ์

22. ณัฏฐ ์ ทรงธรรม   จ.จันทบรุ ี 

23. ณัฐธรี ์ ธำรนิทรภ์ริมย ์ จ.พจิติร 

24. ณมิตุ  แซเ่ล็ก   จ.นครรำชสมีำ 

25. ด.ช.ณพคณุ  ผอ่งดว้ง   จ.สโุขทัย 



26. ด.ช.ถริวฒุ ิ ขอสนิกลำง จ.นครรำชสมีำ 

27. ด.ช.บญุญฤทธิ ์ คชรักษ์   จ.ก ำแพงเพชร  

28. ด.ช.พรีวชิญ ์ แรงสำรกิจิ  จ.อทัุยธำน ี 

29. ด.ญ.ญำนศิำ  เทเพ็ญ   จ.นครสวรรค ์

30. ทองพนู  สงครำมรอด จ.บรุรัีมย ์

31. ทฆิมัพร  แกว้บัวระภำ จ.เพชรบรูณ์  

32. ทพิยำภรณ์  ล ี จ.สโุขทัย 

33. เทีย่ง  เปลีย่นขนุทด   จ.นครรำชสมีำ  

34. ธงไชย  มหมึำ จ.ก ำแพงเพชร 

35. ธญพร  กันยำ จ.เชยีงรำย 

36. ธนันตด์ษิย ์  สงำ่รำศ ี  กรงุเทพมหำนคร 

37. นงพงำ  ชุม่มำก จ.สรุนิทร ์

38. นติญำ  อำทร จ.อทัุยธำน ี 

39. นพัิทธ ์ หนำนกลุ   จ.สโุขทัย  

40. บญุตง  รังษี จ.น่ำน 

41. บญุสง่  โพธิส์วุรรณ จ.รอ้ยเอ็ด  

42. บดุสำ  สำระรัตน ์ จ.ขอนแกน่ 

43. ปฏภิำณ  แซส่ำ   จ.พษิณุโลก 

44. ประสทิธิ ์ เสอืดอนกลอย จ.อทัุยธำน ี

45. ประหยัด  ธัญญะ จ.น่ำน 

46. ปรชีำ  ชืน่ชมกลิน่ จ.ลพบรุ ี

47. ผนิผกำ  บนิตำมลู จ.น่ำน 

48. พศวรี ์ พระสวำ่ง จ.รอ้ยเอ็ด  

49. พัชชำ  อนิทร   จ.ฉะเชงิเทรำ 

50. พัชรนิทร ์  รำมันพงษ์ จ.เพชรบรูณ์ 

51. พันธศ์ักดิ ์ รัตนวงศ ์ จ.อบุลรำชธำน ี 

52. พมิพ ์ บบุผำ  จ.พระนครศรอียธุยำ 

53. พษิณุ  อยูส่ขุสวสัดิ ์ จ.เชยีงใหม ่

54. ภคพล  เปลีย่นอำรมย ์ จ.เพชรบรุ ี

55. ภำณุมำศ  บญุรัตน ์  จ.นครสวรรค ์

56. ภมีวสทิธิ ์ วรำธนกจิ   จ.ลพบรุ ี

57. มนัส  จันทสขุ   จ.อทัุยธำน ี 

58. มำนะ  เจรญิกลู   จ.นครรำชสมีำ 

59. มชียั  แหลมกจิ จ.สโุขทัย 

60. ยวุด ี โอฬำรวตัร จ.สโุขทัย 

61. ร.ต.สนุทร  พรทวกีันทำ   จ.ล ำปำง 

62. รุง่ลำวลัย ์ จำ่ทัน   จ.ชยัภมู ิ

63. เรอืงยศ  งอกงำม จ.มหำสำรคำม 

64. ล ้ำ  จันทำคมึปง จ.ชยัภมู ิ

65. เลศิ  แสนสขุ   จ.ก ำแพงเพชร  

66. วชริพงษ์  ดวงรัตนเอกชยั   จ.สพุรรณบรุ ี

67. วรเทพ  ยิม้แยม้   จ.สมทุรปรำกำร  

68. วชัระพล  สำยค ำด ี จ.เพชรบรูณ์ 

69. วภิำ  อรำ่ม จ.ชยัภมู ิ

70. วลิัยวรรณ  ลำวชำ่ง   จ.นครพนม  



71. วษิณุศักดิ ์ ศรเีชษฐำ   จ.เพชรบรุ ี

72. วรีพล  เกตแุยม้   จ.ลพบรุ ี 

73. วฒุชิยั  เทศกำล   จ.จันทบรุ ี

74. วฒุชิยั  สขุอุม้  จ.สรุนิทร ์

75. ศักดิส์ทิธิ ์ นำคสกลุ   จ.จันทบรุ ี

76. ศริำพร  ปรมิศักดิ ์ จ.บรุรัีมย ์ 

77. สมบัต ิ ศศวิฒันกลุ จ.บรุรัีมย ์

78. สมบญุ  อัตร ู  จ.พจิติร 

79. สมบรูณ์  ตรเีงนิ   จ.เพชรบรูณ์  

80. สมศร ี เขำแกว้   จ.สพุรรณบรุ ี 

81. สมำน  มบีญุ   จ.น่ำน 

82. สำยชล  ทองออ่น จ.อตุรดติถ ์

83. สำยสนุยี ์ ชุม่ธ ิ  จ.ล ำปำง 

84. ส ำรวย  แสนชยัวงค ์  จ.พษิณุโลก 

85. ส ำล ี อดุนัน   จ.น่ำน 

86. สกุัญญำ  บญุอภัย จ.จันทบรุ ี

87. สกุัญญำ  มั่นกลำง จ.นครรำชสมีำ 

88. สธุำสนิ ี แกมนลิ   จ.สโุขทัย 

89. สนัุนทำ  กลอ๊ดสงูเนนิ จ.นครสวรรค ์ 

90. สผุล  วงศห์ฤทัย   จ.สรุนิทร ์ 

91. สภุำรัตน ์ พว่งด ี  จ.จันทบรุ ี

92. สรุำงคณำ  ปำละแดน   จ.อำ่งทอง  

93. เสำวลักษณ์  เพ็งสวุรรณ จ.ชยันำท 

94. แสงแกว้  จันทรเ์ทศ   จ.อดุรธำน ี

95. อมรลักษณ์  จันทรส์ขุ  จ.กำฬสนิธุ ์

96. อรอนงค ์ สงิโตทอง   จ.เพชรบรูณ์ 

97. อำทร  แพลกูอนิ จ.ฉะเชงิเทรำ 

98. อทิธพิล  โคตรบัญชำ   จ.เชยีงใหม ่

99. อุม้  สวุนัทำ จ.หนองบัวล ำภ ู 

100. อสุำ  กลิน่เกษร           จ.นครสวรรค ์

 

เงือ่นไขกำรรับรำงวลั 

 ผูโ้ชคดทีีไ่ดรั้บรำงวลั ตดิตอ่ขอรับรำงวลัภำยใน 60 วนั หลังจำกวนัทีป่ระกำศรำยชือ่  

หำกพน้ก ำหนดดังกลำ่ว จะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์

 ผูโ้ชคดทีีไ่ดรั้บรำงวลัจะตอ้งด ำเนนิกำรสง่เอกสำรใหก้ับเจำ้หนำ้ที ่ดังตอ่ไปนี ้

- ส ำเนำบัตรประชำชน พรอ้มเซ็นตรั์บรองส ำเนำถกูตอ้ง 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น พรอ้มเซ็นตรั์บรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 ของรำงวลัไมส่ำมำรถเปลีย่นเป็นเงนิสดและไมส่ำมำรถโอนสทิธิใ์หผู้อ้ ืน่ได ้

 ตดิตอ่และสอบถำมเรือ่งกำรรับรำงวลัไดท้ี ่Call Center 1651 กด 3 หรอืคณุกวศิรำ  ฤทธิค์ ำรพ 
โทร. 02-335-4541 และคณุจริำย ุจอมสมสำ โทร. 02-335-4546 ในเวลำรำชกำร 

 

*รำคำทอง ณ วนัที ่1 มถินุำยน 2561 


