
ประกาศรายช่ือผู้โชคดีรายการส่งเสริมการขาย 

“เตมิน า้มันป๊ัมสหกรณ์บางจาก 

ลุ้นทองค า 5 เดือน 550 รางวัล มูลค่ากว่า 4.5 ล้านบาท” 

จากการจับรางวัลครัง้ที่ 4 

รางวัลที่ 1 : ทองค าแท่งหนัก 2 บาท มูลค่า 39,500 บาท จ านวน 10 รางวัล 

1. จฑุารัตน์  โพลงเงิน  จ.ลพบรีุ 

2. ทรงศกัดิ ์ รวมกระโทก  จ.นครราชสีมา 

3. ทอฝัน  รัตนรอด   จ.อตุรดิตถ์ 

4. เทอดไทย  ทองโพธ์ิ  จ.ชยันาท 

5. ธีรพงค์  ไชยรินทร์  จ.สริุนทร์ 

6. ประไพ  กองสะดี   จ.อดุรธานี 

7. สวยสม  นาคโชติ  จ.สพุรรณบรีุ 

8. สารินีย์  เคนสงูเนิน  จ.ชยัภมูิ  

9. เสนห์่  นิลภา   จ.สริุนทร์ 

10. อานนท์  วรรณตมุมา  จ.ตาก 

 

รางวัลที่ 2 : สร้อยคอทองค าหนัก 1 สลึง มูลค่า 5,062 บาท จ านวน 100 รางวัล 

1. กนก  หม่ืนมหาใจ  จ.อทุยัธานี 

2. กวีวฒัน์  จนัต๊ะเปาว์  จ.นา่น 

3. กนัทิมา  ผอผึง้   จ.ตาก 

4. กิตตพิงษ์  ใจกว้าง  จ.นครราชสีมา 

5. เกษมสนัต์  ปักการะโต  จ.บรีุรัมย์ 

6. คณารักษ์  หลินศรีวิเศษกลุ จ.ขอนแก่น 

7. ค าเสาร์  อ่อนสรุะทมุ  จ.สกลนคร 

8. จรูญ  ผลบญุ   จ.อตุรดิตถ์  

9. จนัทร์ทรา  ชว่งโชติ  จ.สโุขทยั 



10. จิราภรณ์  พรมแสน  จ.อดุรธานี 

11. ชะลอ  แหยมบญุ  จ.ร้อยเอ็ด 

12. ชเูกียรติ  ทองศตัรู  จ.ชยันาท 

13. ชชูาต ิ ขอพึง่กลาง  จ.นครราชสีมา 

14. เชิด  ประจิตร์   จ.บรีุรัมย์ 

15. ฐิตญิา  ปกซ่ือ   จ.สริุนทร์ 

16. ดอน  ลกัผลวงค์   จ.สระแก้ว 

17. ดารภคั  กีรติดษิกลุ  จ.นราธิวาส 

18. ตติยา  จิตใหญ่   จ.ล าปาง 

19. ติบ๊  เตม็เป่ียม   จ.อา่งทอง 

20. เตือนใจ  ปัญญาเพิ่ม  จ.เชียงใหม ่

21. ทองหลอ่  อินทร์นอก  จ.ขอนแก่น 

22. ทองอินทร์  พรมสอน  จ.มกุดาหาร 

23. ทิพย์จฑุา  แดงพดั  จ.สโุขทยั 

24. ทิม  ฝ่ายนา   จ.นครราชสีมา 

25. ธนวฒัน์  ศกัดิส์วุรรณ  จ.ชยัภมูิ 

26. ธนาทิพย์  จนัทร์สอน  จ.อบุลราชธานี 

27. ธิตมิา  จนัทรแสน  จ.ชยัภมูิ 

28. ธีรุตม์  จินดาสถาน  จ.แพร่  

29. นที  พลูอ ่า   จ.สโุขทยั 

30. นรินทร  เมืองโคตร   จ.ชยัภมูิ 

31. นริศรา  งามเจริญ   จ.สมทุรสาคร 

32. น้อย  ฟอจตัรัุส   จ.สระบรีุ 

33. นนัท์นภสั  โตสารเดช  จ.ลพบรีุ 

34. นาค  ธนะมัน่   จ.พิจิตร 

35. น าโชค  ทองพนัธ์  จ.อา่งทอง 

36. นิมิต  โวหาร   จ.ชยัภมูิ 

37. เนตร  แก้วลาด   จ.มหาสารคาม  

38. บรรดาล  เก่งเขตวิทย์  จ.นครสวรรค์  



39. บญุสิง  พรมสมบตั ิ  จ.ลพบรีุ 

40. ประชนั  สบุรรณรักษ์  จ.สโุขทยั 

41. ประชยั  ขยนังาน  จ.นครราชสีมา 

42. ปรัชญา  ศอกจะบก  จ.นครราชสีมา 

43. ปราณี  เหวสกลุมาศ  จ.ล าปาง 

44. พนดั  ปัทมา   จ.อบุลราชธานี 

45. พยนต์  สงวนดิษฐ์  จ.พิจิตร 

46. พวงเขิน  รอดวงษ์  จ.สระบรีุ 

47. พิชิต  เตา่มี   จ.อทุยัธานี 

48. พิเชษฐ์  มสุิชาส   จ.พิจิตร 

49. พีรพล  อินเอ่ียม   จ.ลพบรีุ 

50. ไพโรจน์  อินทร์มณี  จ.นครปฐม 

51. มงคล  เกนงเูหลือม  จ.สระแก้ว  

52. มงคล  ศรีเดช    จ.ชยันาท 

53. มณเทียร  จิตรบญุศรี  จ.บรีุรัมย์  

54. มานพ  ก้อนแก้ว   จ.พิจิตร 

55. รดาณฐั  ยอดแก้ว  จ.นครปฐม 

56. ระเบียบ  สินทรัพย์  จ.ปทมุธานี 

57. รุ่งศกัดิ์  ก่ิงพวง    จ.สโุขทยั 

58. รุ่งอาทิตย์  วงษ์เย็น  จ.อบุลราชธานี 

59. ละมลุ  ทองจ ารูญ   จ.ชยัภมูิ 

60. ลัน่ทม  รุ่งสวา่ง   จ.สโุขทยั 

61. ล าไย  สขุเตม็   จ.นครพนม 

62. ล าไย  บญุดี    จ.นครราชสีมา 

63. วรวฒุิ  เจ๊กแวว   จ.สโุขทยั 

64. วรัญญา  ขุม่ด้วง   จ.ขอนแก่น 

65. วชัระ  หลอมทอง  จ.ตาก 

66. วาสนา  หอมกระโทก  จ.นครราชสีมา 

67. วิชยั  ติบ๊ศรีบตุร   จ.ล าปาง  



68. วิเชียร  จงสงูเนิน   จ.ชยัภมูิ  

69. วิญใจ  อินวะกลู   จ.ลพบรีุ 

70. วินยั  พลูด้วง    จ.อตุรดิตถ์ 

71. วิรัช  ศรีปราสาท   จ.บรีุรัมย์ 

72. ศรราม  ค าสวุรรณ  จ.เชียงราย 

73. ศรีวนั  จนัทร์ต๊ะ   จ.ล าปาง 

74. ศริินนัท์  ศลิาอ่อน  จ.ขอนแก่น 

75. ศริิพร  กรอบมขุ   จ.พระนครศรีอยธุยา 

76. ศภุกิจ  ตาเป๊ีย   จ.ตาก 

77. สงดั  เสือกระจา่ง  จ.สโุขทยั 

78. สน  กลดัอยู่   จ.สโุขทยั 

79. สมจิตร  ชุม่ครบรีุ  จ.บรีุรัมย์ 

80. สมชยั  สีขมุเหล็ก  จ.นครราชสีมา  

81. สมบรูณ์  เทพรินทร์  จ.ขอนแก่น 

82. สมพงษ์  ไชยโย   จ.นา่น 

83. สมพงษ์  โมกล้า   จ.อทุยัธานี 

84. สมศกัดิ์  เทศมหา  จ.ปทมุธานี  

85. สรวิชญ์  มัน่คง    จ.อา่งทอง 

86. สะอิง้  ศริิปรีชา   จ.นครสวรรค์ 

87. สายชล  สีวนันา   จ.ชยันาท 

88. สายทอง  สิทธิวงษ์  จ.ตาก 

89. สายนัต์  หลงดา   จ.ล าปาง 

90. สายนัต์  หล้าโตกร  จ.ขอนแก่น 

91. สขุนภา  ก่ิงพวง   จ.สโุขทยั 

92. สจุินดา  แซจ่อง   จ.นครราชสีมา 

93. สชุาครีย์  ศรีค าภา  จ.พะเยา 

94. สดุารัตน์  มีบญุ    จ.นา่น 

95. สทุิษา  วระคะจี   จ.ก าแพงเพชร 

96. สภุาภรณ์  พฒันกลุ  จ.นครราชสีมา 



97. สรุเชษฐ์  ทิพย์สมบตั ิ  จ.พระนครศรีอยธุยา  

98. แสงทิพย์ วงศ์ประสาร  จ.อบุลราชธานี 

99. อนนัต์  กนัทะวงค์  จ.ล าปาง 

100. อจัฉรา ปาลา   จ.อบุลราชธานี 

เง่ือนไขการรับรางวลั 

 ผู้ โชคดีท่ีได้รับรางวลั ติดตอ่ขอรับรางวลัภายใน 60 วนั หลงัจากวนัท่ีประกาศรายช่ือ  

หากพ้นก าหนดดงักลา่ว จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 

 ผู้ โชคดีท่ีได้รับรางวลัจะต้องด าเนินการสง่เอกสารให้กบัเจ้าหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

- ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองส าเนาถกูต้อง 

 ของรางวลัไมส่ามารถเปล่ียนเป็นเงินสดและไมส่ามารถโอนสิทธ์ิให้ผู้ อ่ืนได้ 

 ตดิตอ่และสอบถามเร่ืองการรับรางวลัได้ท่ี คณุกวิศรา  ฤทธ์ิค ารพ โทร. 02-335-4541  

คณุจิราย ุจอมสมสา  โทร. 02-335-4546  และคณุอนศุรา  เขียวเอ่ียม โทร. 02-335-8540   

 

*ราคาทอง ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 


