
ประกาศรายช่ือผูโ้ชคดีรายการส่งเสริมการขาย 

“เติมน ้ามนัปัม๊สหกรณ์บางจาก 

ลุ้นทองค า 5 เดือน 550 รางวลั มลูค่ากว่า 4.5 ล้านบาท” 

จากการจบัรางวลัครัง้ท่ี 5 

รางวลัท่ี 1 : ทองค าแท่งหนัก 2 บาท มลูค่า 39,500 บาท จ านวน 10 รางวลั 

1. ฉตัรชยั  อุทธชาต ิ  จ.ยโสธร 
2. ธวชั  ศรจีนัทร ์   จ.สุราษฎรธ์านี 
3. นภดล  สธีน้ิอย   จ.เชยีงใหม่ 
4. นนัธดิา  น้อยเสน   จ.ปราจนีบุร ี
5. บารม ี อนิทะขนั   จ.มหาสารคาม 
6. ประสทิธิ ์ ปรกึษากร   จ.สมุทรสาคร 
7. พรนภา  จนัทรพ์านิช  จ.สงิหบ์ุร ี
8. สุนทร  บุญยะกมล  จ.ปทุมธานี 
9. อารยี ์ แวเลาะ   จ.ยะลา 
10. อุไรรตัน์  บุญยนื  จ.ศรสีะเกษ 

 

รางวลัท่ี 2 : สร้อยคอทองค าหนัก 1 สลึง มลูค่า 5,062 บาท จ านวน 100 รางวลั 

1. กาญจนา  ตปนียพนัธ ์  จ.ตราด 
2. แกว้ลา  จนิดาหลวง  จ.ล าพูน 
3. โกศล  กลิน่หอม   จ.ชยันาท 
4. ขรนิทรท์พิย ์ วงษ์สุรนิทร ์ จ.จนัทบุร ี
5. ขวญัใจ  สุขศรสีวสัดิ ์  จ.ฉะเชงิเทรา 
6. ค านึง  อรนิทร ์   จ.น่าน 
7. จรนิทร ์ สาสุวรรณ  จ.ฉะเชงิเทรา 
8. จกัรกฤษณ์  โจม่าลา  จ.อุตรดติถ ์
9. จนัทรา  วงศต์า   จ.เชยีงราย 
10. จริะวทิย ์ กติตวิฒันพร  จ.นครสวรรค ์
11. ชนญัชดิา  ศลิปักษา  จ.รอ้ยเอด็ 
12. ชลอ  อ ่าสุรา   จ.ชยันาท 
13. ชอุ่ม  สงจนัทร ์   จ.พทัลุง 
14. ชชัวาล  รกักะเปา   จ.สุราษฎรธ์านี 



15. ชาตร ี บุญเรอืง   จ.จนัทบุร ี
16. ญาณศิา  หมัน่ทองหลาง  จ.ชยันาท 
17. ณรงคช์ยั  ขนัโชตศิริชยั  จ.นครสวรรค ์
18. ดลพร  ชื่นจติร    จ.นครสวรรค ์
19. ดวงสมร  ดวงมณ ี  จ.ลพบุร ี
20. ดฐิชยั  ช่างคดิ   จ.ตราด 
21. ทศันีย ์ ราชนุเคราะห์  จ.ตราด 
22. ทฑิมัพร  ศรชีุมแสง  จ.บุรรีมัย ์
23. เทพมงคล  มหาปั้น  จ.ฉะเชงิเทรา 
24. ธนกฤต  ส าเภารอ้น  จ.นครสวรรค ์
25. ธวชัชยั  ดา้ยรนิรมัย ์  จ.สุรนิทร ์
26. ธวชัชยั  นุรกัษ์   จ.ตรงั 
27. ธารทพิย ์ ถุงทรพัย ์  จ.สุโขทยั 
28. ธ ารงศกัดิ ์ บุณยาดศิยั  จ.พทัลุง 
29. นราธปิ  ฟูปัญญา   จ.ฉะเชงิเทรา 
30. น ้าทพิย ์ กลิน่หอม  จ.ชยันาท 
31. นิสติ  สุปิยะพาณิชย ์  จ.นครสวรรค ์
32. เนตร  วงคษ์า   จ.น่าน 
33. บวัไข  ดอนพลทนั   จ.หนองบวัล าภู 
34. บวัค า  รบผู ้   จ.อุตรดติถ ์
35. บุญเทยีม  สงิหส์ุ  จ.นครราชสมีา 
36. บุญส่ง  หมัน่ตรอง  จ.ล าปาง 
37. เบญจมาศ  โดดเดยีว  จ.ตาก 
38. ปภาว ี กล ่าทอง   จ.นครสวรรค ์
39. ประภาส  ตัง้บรบิูรณ์รตัน์ จ.ปราจนีบุร ี
40. ปราณตี  เสนกลัป์  จ.กระบี ่
41. ปรยีานุช  สรอ้ยศกัดิ ์  จ.อุตรดติถ ์
42. ปารเมศ  สวีงษ ์   จ.สมุทรสาคร 
43. พบพล  รกัษ์ทรายค า  จ.เชยีงใหม่ 
44. พร  อมัพา   จ.เชยีงราย 
45. พรชนก  ศรพีทิกัษ์   จ.อุตรดติถ ์
46. พลภทัร ์ เนตรธรรมกุล  จ.ฉะเชงิเทรา 
47. พกัตรว์ภิา  ดาค า  จ.อุตรดติถ ์
48. พเิชษฐ ์ เทศเสนาะ  จ.นครสวรรค ์
49. พบิลูย ์ ปัจฉิมา    จ.กาฬสนิธุ ์



50. ภทัราพร  เจรญิกจิ  จ.จนัทบุร ี
51. ภาณุวฒัน์  ค ายอง  จ.ล าพูน 
52. ยพุนิ  มณวีงษ์    จ.เพชรบรูณ์ 
53. รตันา  บุคลกิ   จ.รอ้ยเอด็ 
54. ราเชนทร ์ พึง่พนิิจ  จ.ปทุมธานี 
55. โรย  รอบุญ   จ.สุโขทยั 
56. ลมพร  พลอยพมิพ์  จ.ล าพูน 
57. ลดัดา  โรจน์รุง่มณี  จ.ลพบุร ี
58. วรรณา  จนัทรป์ระสาท   จ.เพชรบรูณ์ 
59. วรรสา  วสิุทธแิพทย ์  จ.ตราด 
60. วรราชน์  แสงแกว้  จ.ปราจนีบุร ี
61. วชัร ี โพธภิกัดิ ์   จ.จนัทบุร ี
62. วนัเพญ็  วงษ์รตันไตยกูล จ.เชยีงใหม่ 
63. วลัล ี ดาพนัธะ   จ.สุรนิทร ์
64. วาทติ  เรอืงม ี   จ.นครสวรรค ์
65. วาสนา  ดาช่วย   จ.พทัลุง 
66. วไิลทอง  คงสอน   จ.จนัทบุร ี
67. วศิษิฐ ์ นามค า   จ.ศรสีะเกษ 
68. วรีะ  บุญเจรญิ   จ.ตรงั 
69. ศราวุฒ ิ ทรพัยเ์มอืง  จ.สุโขทยั 
70. ศรแีพร  สงิหด์า   จ.อุตรดติถ ์
71. ศศกิาญจน์  คงดเีสมอ   จ.ระยอง 
72. ศกัดิธ์ชั  มนสั   จ.ศรสีะเกษ 
73. ศกัดิน์รนิทร ์ บุณยาดศิยั  จ.พทัลุง 
74. ศกัดิร์นิทร ์ เกษตรสุขไพบลูย ์ จ.ฉะเชงิเทรา 
75. ศวินาถ  จนัทรอ์ู่   จ.นครสวรรค ์
76. ศุภวชิญ ์ วัน่อา้ย  จ.เชยีงใหม่ 
77. สงา่  แหกาว ี   จ.ตาก 
78. สมคดิ  ไพรเถื่อน  จ.ฉะเชงิเทรา 
79. สมใจ  ลาภมาก   จ.สุรนิทร ์
80. สมหมาย  นวนแกว้   จ.ตรงั 
81. สาคร  สุรนิราช    จ.สกลนคร 
82. สายนัต ์ โสวรรณะ  จ.ฉะเชงิเทรา 
83. สบืศกัดิ ์ สบืสกุล  จ.ฉะเชงิเทรา 
84. สุชาต ิ อยูค่ง    จ.สุโขทยั 



85. สุนทร ี วอนศริ ิ   จ.ฉะเชงิเทรา 
86. สุนีย ์ สรวมประค า  จ.ฉะเชงิเทรา 
87. สุรสทิธิ ์ ธรรมบุญ  จ.จนัทบุร ี
88. สุรมิาต  แสงมาตย ์  จ.นครสวรรค ์
89. สุรโิย  สงิหค์รบุ   จ.ยโสธร 
90. สุวรรณ  อิม่เทีย่ง  จ.สุโขทยั 
91. สุวรรณ ี บุญตะไนย ์  จ.สุรนิทร ์
92. แสงเดอืน  ชนิไธสง  จ.นครราชสมีา 
93. แสงเมอืง  คงสุข   จ.ตาก 
94. อมร  ครฑุทุ่ง   จ.สุโขทยั 
95. อาโนมา  ไตรยขนัธ ์  จ.สกลนคร 
96. อารญิา  ไชยะ   จ.พทัลุง 
97. อารยี ์ พริง้เพราะ  จ.สุรนิทร ์
98. อุดม  สรวมประค า  จ.ฉะเชงิเทรา 
99. อุไรวรรณ  แสงวงศ ์  กรงุเทพมหานคร 
100. เอือ้น  คนัธมาส  จ.นครสวรรค ์

 

เง่ือนไขการรบัรางวลั 

 ผูโ้ชคดทีีไ่ดร้บัรางวลั ตดิต่อขอรบัรางวลัภายใน 60 วนั หลงัจากวนัทีป่ระกาศรายชื่อ  
หากพน้ก าหนดดงักล่าว จะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

 ผูโ้ชคดทีีไ่ดร้บัรางวลัจะตอ้งด าเนินการส่งเอกสารใหก้บัเจา้หน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
- ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มเซน็ตร์บัรองส าเนาถูกตอ้ง 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น พรอ้มเซน็ตร์บัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 ของรางวลัไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดและไมส่ามารถโอนสทิธิใ์หผู้อ้ ื่นได ้

 ตดิต่อและสอบถามเรือ่งการรบัรางวลัไดท้ี ่คุณกวศิรา  ฤทธิค์ ารพ โทร. 02-335-4541  
คุณจริาย ุจอมสมสา  โทร. 02-335-4546  และคุณอนุศรา  เขยีวเอีย่ม โทร. 02-335-8540   

 
*ราคาทอง ณ วนัที ่1 มถุินายน 2561 


