ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการส่ งเสริมการขาย
“เติมนา้ มันปั๊ มสหกรณ์ บางจาก
ลุ้นทองคา 5 เดือน 550 รางวัล มูลค่ ากว่ า 4.5 ล้ านบาท”
จากการจับรางวัลครั ง้ ที่ 4
รางวัลที่ 1 : ทองคาแท่ งหนัก 2 บาท มูลค่ า 39,500 บาท จานวน 10 รางวัล
1. จุฑารัตน์ โพลงเงิน
2. ทรงศักดิ์ รวมกระโทก

จ.ลพบุรี

3. ทอฝัน รัตนรอด
4. เทอดไทย ทองโพธิ์

จ.นครราชสีมา
จ.อุตรดิตถ์
จ.ชัยนาท

5. ธีรพงค์ ไชยรินทร์
6. ประไพ กองสะดี

จ.สุรินทร์
จ.อุดรธานี

7. สวยสม นาคโชติ
8. สารินีย์ เคนสูงเนิน

จ.สุพรรณบุรี
จ.ชัยภูมิ

9. เสน่ห์ นิลภา
10. อานนท์ วรรณตุมมา

จ.สุรินทร์
จ.ตาก

รางวัลที่ 2 : สร้ อยคอทองคาหนัก 1 สลึง มูลค่ า 5,062 บาท จานวน 100 รางวัล
1. กนก หมื่นมหาใจ
2. กวีวฒ
ั น์ จันต๊ ะเปาว์

จ.อุทยั ธานี
จ.น่าน

3. กันทิมา ผอผึ ้ง
4. กิตติพงษ์ ใจกว้ าง

จ.ตาก
จ.นครราชสีมา

5. เกษมสันต์ ปั กการะโต
6. คณารักษ์ หลินศรี วิเศษกุล

จ.บุรีรัมย์
จ.ขอนแก่น

7. คาเสาร์ อ่อนสุระทุม
8. จรูญ ผลบุญ

จ.สกลนคร
จ.อุตรดิตถ์

9. จันทร์ ทรา ช่วงโชติ

จ.สุโขทัย

10. จิราภรณ์ พรมแสน
11. ชะลอ แหยมบุญ

จ.อุดรธานี
จ.ร้ อยเอ็ด

12. ชูเกียรติ ทองศัตรู
13. ชูชาติ ขอพึง่ กลาง

จ.ชัยนาท
จ.นครราชสีมา

14. เชิด ประจิตร์
15. ฐิ ตญ
ิ า ปกซื่อ

จ.บุรีรัมย์
จ.สุรินทร์

16. ดอน ลักผลวงค์
17. ดารภัค กีรติดษิ กุล

จ.สระแก้ ว
จ.นราธิวาส

18. ตติยา จิตใหญ่
19. ติบ๊ เต็มเปี่ ยม

จ.ลาปาง
จ.อ่างทอง

20. เตือนใจ ปัญญาเพิ่ม
21. ทองหล่อ อินทร์ นอก

จ.เชียงใหม่
จ.ขอนแก่น

22. ทองอินทร์ พรมสอน
23. ทิพย์จฑุ า แดงพัด
24. ทิม ฝ่ ายนา
25. ธนวัฒน์ ศักดิส์ วุ รรณ

จ.มุกดาหาร
จ.สุโขทัย
จ.นครราชสีมา

26. ธนาทิพย์ จันทร์ สอน

จ.ชัยภูมิ
จ.อุบลราชธานี

27. ธิตมิ า จันทรแสน
28. ธีรุตม์ จินดาสถาน

จ.ชัยภูมิ
จ.แพร่

29. นที พูลอ่า
30. นรินทร เมืองโคตร

จ.สุโขทัย
จ.ชัยภูมิ

31. นริศรา งามเจริญ
32. น้ อย ฟอจัตรุ ัส

จ.สมุทรสาคร
จ.สระบุรี

33. นันท์นภัส โตสารเดช
34. นาค ธนะมัน่

จ.ลพบุรี
จ.พิจิตร

35. นาโชค ทองพันธ์
36. นิมิต โวหาร
37. เนตร แก้ วลาด

จ.อ่างทอง
จ.ชัยภูมิ
จ.มหาสารคาม

38. บรรดาล เก่งเขตวิทย์

จ.นครสวรรค์

39. บุญสิง พรมสมบัติ
40. ประชัน สุบรรณรักษ์

จ.ลพบุรี
จ.สุโขทัย

41. ประชัย ขยันงาน
42. ปรัชญา ศอกจะบก

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

43. ปราณี เหวสกุลมาศ
44. พนัด ปัทมา

จ.ลาปาง
จ.อุบลราชธานี

45. พยนต์ สงวนดิษฐ์
46. พวงเขิน รอดวงษ์

จ.พิจิตร
จ.สระบุรี

47. พิชิต เต่ามี
48. พิเชษฐ์ มุสิชาส

จ.อุทยั ธานี
จ.พิจิตร

49. พีรพล อินเอี่ยม
50. ไพโรจน์ อินทร์ มณี

จ.ลพบุรี
จ.นครปฐม

51. มงคล เกนงูเหลือม
52. มงคล ศรี เดช
53. มณเทียร จิตรบุญศรี

จ.สระแก้ ว
จ.ชัยนาท
จ.บุรีรัมย์

54. มานพ ก้ อนแก้ ว
55. รดาณัฐ ยอดแก้ ว

จ.พิจิตร
จ.นครปฐม

56. ระเบียบ สินทรัพย์
57. รุ่งศักดิ์ กิ่งพวง

จ.ปทุมธานี
จ.สุโขทัย

58. รุ่งอาทิตย์ วงษ์เย็น
59. ละมุล ทองจารูญ

จ.อุบลราชธานี
จ.ชัยภูมิ

60. ลัน่ ทม รุ่งสว่าง
61. ลาไย สุขเต็ม

จ.สุโขทัย
จ.นครพนม

62. ลาไย บุญดี
63. วรวุฒิ เจ๊ กแวว

จ.นครราชสีมา
จ.สุโขทัย

64. วรัญญา ขุม่ ด้ วง
65. วัชระ หลอมทอง
66. วาสนา หอมกระโทก

จ.ขอนแก่น
จ.ตาก
จ.นครราชสีมา

67. วิชยั ติบ๊ ศรี บตุ ร

จ.ลาปาง

68. วิเชียร จงสูงเนิน
69. วิญใจ อินวะกูล

จ.ชัยภูมิ
จ.ลพบุรี

70. วินยั พูลด้ วง
71. วิรัช ศรี ปราสาท

จ.อุตรดิตถ์
จ.บุรีรัมย์

72. ศรราม คาสุวรรณ
73. ศรี วนั จันทร์ ต๊ะ

จ.เชียงราย
จ.ลาปาง

74. ศิรินนั ท์ ศิลาอ่อน
75. ศิริพร กรอบมุข

จ.ขอนแก่น
จ.พระนครศรี อยุธยา

76. ศุภกิจ ตาเปี๊ ย
77. สงัด เสือกระจ่าง

จ.ตาก
จ.สุโขทัย

78. สน กลัดอยู่
79. สมจิตร ชุม่ ครบุรี

จ.สุโขทัย
จ.บุรีรัมย์

80. สมชัย สีขมุ เหล็ก
81. สมบูรณ์ เทพรินทร์
82. สมพงษ์ ไชยโย

จ.นครราชสีมา
จ.ขอนแก่น
จ.น่าน

83. สมพงษ์ โมกล้ า
84. สมศักดิ์ เทศมหา

จ.อุทยั ธานี
จ.ปทุมธานี

85. สรวิชญ์ มัน่ คง
86. สะอิ ้ง ศิริปรี ชา

จ.อ่างทอง
จ.นครสวรรค์

87. สายชล สีวนั นา
88. สายทอง สิทธิวงษ์

จ.ชัยนาท
จ.ตาก

89. สายันต์ หลงดา
90. สายันต์ หล้ าโตกร

จ.ลาปาง
จ.ขอนแก่น

91. สุขนภา กิ่งพวง
92. สุจินดา แซ่จอง

จ.สุโขทัย
จ.นครราชสีมา

93. สุชาครี ย์ ศรี คาภา
94. สุดารัตน์ มีบญ
ุ
95. สุทิษา วระคะจี

จ.พะเยา
จ.น่าน
จ.กาแพงเพชร

96. สุภาภรณ์ พัฒนกุล

จ.นครราชสีมา

97. สุรเชษฐ์ ทิพย์สมบัติ
98. แสงทิพย์ วงศ์ประสาร

จ.พระนครศรี อยุธยา
จ.อุบลราชธานี

99. อนันต์ กันทะวงค์
100. อัจฉรา ปาลา

จ.ลาปาง
จ.อุบลราชธานี

เงื่อนไขการรับรางวัล
 ผู้โชคดีที่ได้ รับรางวัล ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ประกาศรายชื่อ
หากพ้ นกาหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 ผู้โชคดีที่ได้ รับรางวัลจะต้ องดาเนินการส่งเอกสารให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
- สาเนาบัตรประชาชน พร้ อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้ อง
- สาเนาทะเบียนบ้ าน พร้ อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้ อง
 ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ ผ้ อู ื่นได้
 ติดต่อและสอบถามเรื่ องการรับรางวัลได้ ที่ คุณกวิศรา ฤทธิ์คารพ โทร. 02-335-4541
คุณจิรายุ จอมสมสา โทร. 02-335-4546 และคุณอนุศรา เขียวเอี่ยม โทร. 02-335-8540
*ราคาทอง ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2561

