ประกาศรายชื่อผูโ้ ชคดีรายการส่งเสริ มการขาย
“เติ มน้ามันปัม๊ สหกรณ์บางจาก
ลุ้นทองคา 5 เดือน 550 รางวัล มูลค่ากว่า 4.5 ล้านบาท”
จากการจับรางวัลครัง้ ที่ 5
รางวัลที่ 1 : ทองคาแท่งหนัก 2 บาท มูลค่า 39,500 บาท จานวน 10 รางวัล
1. ฉัตรชัย อุทธชาติ
2. ธวัช ศรีจนั ทร์
3. นภดล สีธนิ ้อย
4. นันธิดา น้อยเสน
5. บารมี อินทะขัน
6. ประสิทธิ ์ ปรึกษากร
7. พรนภา จันทร์พานิช
8. สุนทร บุญยะกมล
9. อารีย์ แวเลาะ
10. อุไรรัตน์ บุญยืน

จ.ยโสธร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.เชียงใหม่
จ.ปราจีนบุร ี
จ.มหาสารคาม
จ.สมุทรสาคร
จ.สิงห์บุร ี
จ.ปทุมธานี
จ.ยะลา
จ.ศรีสะเกษ

รางวัลที่ 2 : สร้อยคอทองคาหนัก 1 สลึง มูลค่า 5,062 บาท จานวน 100 รางวัล
1. กาญจนา ตปนียพันธ์
2. แก้วลา จินดาหลวง
3. โกศล กลิน่ หอม
4. ขรินทร์ทพิ ย์ วงษ์สุรนิ ทร์
5. ขวัญใจ สุขศรีสวัสดิ ์
6. คานึง อรินทร์
7. จรินทร์ สาสุวรรณ
8. จักรกฤษณ์ โจ่มาลา
9. จันทรา วงศ์ตา
10. จิระวิทย์ กิตติวฒ
ั นพร
11. ชนัญชิดา ศิลปั กษา
12. ชลอ อ่าสุรา
13. ชอุ่ม สงจันทร์
14. ชัชวาล รักกะเปา

จ.ตราด
จ.ลาพูน
จ.ชัยนาท
จ.จันทบุร ี
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.น่ าน
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.อุตรดิตถ์
จ.เชียงราย
จ.นครสวรรค์
จ.ร้อยเอ็ด
จ.ชัยนาท
จ.พัทลุง
จ.สุราษฎร์ธานี

15. ชาตรี บุญเรือง
16. ญาณิศา หมันทองหลาง
่
17. ณรงค์ชยั ขันโชติศริ ชัย
18. ดลพร ชื่นจิตร
19. ดวงสมร ดวงมณี
20. ดิฐชัย ช่างคิด
21. ทัศนีย์ ราชนุเคราะห์
22. ทิฑมั พร ศรีชุมแสง
23. เทพมงคล มหาปั ้น
24. ธนกฤต สาเภาร้อน
25. ธวัชชัย ด้ายรินรัมย์
26. ธวัชชัย นุรกั ษ์
27. ธารทิพย์ ถุงทรัพย์
28. ธารงศักดิ ์ บุณยาดิศยั
29. นราธิป ฟูปัญญา
30. น้าทิพย์ กลิน่ หอม
31. นิสติ สุปิยะพาณิชย์
32. เนตร วงค์ษา
33. บัวไข ดอนพลทัน
34. บัวคา รบผู้
35. บุญเทียม สิงห์สุ
36. บุญส่ง หมันตรอง
่
37. เบญจมาศ โดดเดียว
38. ปภาวี กล่าทอง
39. ประภาส ตัง้ บริบูรณ์รตั น์
40. ปราณีต เสนกัลป์
41. ปรียานุ ช สร้อยศักดิ ์
42. ปารเมศ สีวงษ์
43. พบพล รักษ์ทรายคา
44. พร อัมพา
45. พรชนก ศรีพทิ กั ษ์
46. พลภัทร์ เนตรธรรมกุล
47. พักตร์วภิ า ดาคา
48. พิเชษฐ์ เทศเสนาะ
49. พิบลู ย์ ปั จฉิมา

จ.จันทบุร ี
จ.ชัยนาท
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.ลพบุร ี
จ.ตราด
จ.ตราด
จ.บุรรี มั ย์
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นครสวรรค์
จ.สุรนิ ทร์
จ.ตรัง
จ.สุโขทัย
จ.พัทลุง
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ชัยนาท
จ.นครสวรรค์
จ.น่ าน
จ.หนองบัวลาภู
จ.อุตรดิตถ์
จ.นครราชสีมา
จ.ลาปาง
จ.ตาก
จ.นครสวรรค์
จ.ปราจีนบุร ี
จ.กระบี่
จ.อุตรดิตถ์
จ.สมุทรสาคร
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงราย
จ.อุตรดิตถ์
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.อุตรดิตถ์
จ.นครสวรรค์
จ.กาฬสินธุ์

50. ภัทราพร เจริญกิจ
51. ภาณุวฒ
ั น์ คายอง
52. ยุพนิ มณีวงษ์
53. รัตนา บุคลิก
54. ราเชนทร์ พึง่ พินิจ
55. โรย รอบุญ
56. ลมพร พลอยพิมพ์
57. ลัดดา โรจน์รงุ่ มณี
58. วรรณา จันทร์ประสาท
59. วรรสา วิสุทธิแพทย์
60. วรราชน์ แสงแก้ว
61. วัชรี โพธิภกั ดิ ์
62. วันเพ็ญ วงษ์รตั นไตยกูล
63. วัลลี ดาพันธะ
64. วาทิต เรืองมี
65. วาสนา ดาช่วย
66. วิไลทอง คงสอน
67. วิศษิ ฐ์ นามคา
68. วีระ บุญเจริญ
69. ศราวุฒ ิ ทรัพย์เมือง
70. ศรีแพร สิงห์ดา
71. ศศิกาญจน์ คงดีเสมอ
72. ศักดิ ์ธัช มนัส
73. ศักดิ ์นรินทร์ บุณยาดิศยั
74. ศักดิ ์รินทร์ เกษตรสุขไพบูลย์
75. ศิวนาถ จันทร์อู่
76. ศุภวิชญ์ วันอ้
่ าย
77. สง่า แหกาวี
78. สมคิด ไพรเถื่อน
79. สมใจ ลาภมาก
80. สมหมาย นวนแก้ว
81. สาคร สุรนิ ราช
82. สายันต์ โสวรรณะ
83. สืบศักดิ ์ สืบสกุล
84. สุชาติ อยูค่ ง

จ.จันทบุร ี
จ.ลาพูน
จ.เพชรบูรณ์
จ.ร้อยเอ็ด
จ.ปทุมธานี
จ.สุโขทัย
จ.ลาพูน
จ.ลพบุร ี
จ.เพชรบูรณ์
จ.ตราด
จ.ปราจีนบุร ี
จ.จันทบุร ี
จ.เชียงใหม่
จ.สุรนิ ทร์
จ.นครสวรรค์
จ.พัทลุง
จ.จันทบุร ี
จ.ศรีสะเกษ
จ.ตรัง
จ.สุโขทัย
จ.อุตรดิตถ์
จ.ระยอง
จ.ศรีสะเกษ
จ.พัทลุง
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นครสวรรค์
จ.เชียงใหม่
จ.ตาก
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.สุรนิ ทร์
จ.ตรัง
จ.สกลนคร
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.สุโขทัย

85. สุนทรี วอนศิร ิ
86. สุนีย์ สรวมประคา
87. สุรสิทธิ ์ ธรรมบุญ
88. สุรมิ าต แสงมาตย์
89. สุรโิ ย สิงห์ครุบ
90. สุวรรณ อิม่ เทีย่ ง
91. สุวรรณี บุญตะไนย์
92. แสงเดือน ชินไธสง
93. แสงเมือง คงสุข
94. อมร ครุฑทุ่ง
95. อาโนมา ไตรยขันธ์
96. อาริญา ไชยะ
97. อารีย์ พริง้ เพราะ
98. อุดม สรวมประคา
99. อุไรวรรณ แสงวงศ์
100. เอือ้ น คันธมาส

จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.จันทบุร ี
จ.นครสวรรค์
จ.ยโสธร
จ.สุโขทัย
จ.สุรนิ ทร์
จ.นครราชสีมา
จ.ตาก
จ.สุโขทัย
จ.สกลนคร
จ.พัทลุง
จ.สุรนิ ทร์
จ.ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
จ.นครสวรรค์

เงื่อนไขการรับรางวัล
 ผูโ้ ชคดีทไ่ี ด้รบั รางวัล ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 60 วัน หลังจากวันทีป่ ระกาศรายชื่อ
หากพ้นกาหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์
 ผูโ้ ชคดีทไ่ี ด้รบั รางวัลจะต้องดาเนินการส่งเอกสารให้กบั เจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- สาเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รบั รองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รบั รองสาเนาถูกต้อง
 ของรางวัลไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ ์ให้ผอู้ ่นื ได้
 ติดต่อและสอบถามเรือ่ งการรับรางวัลได้ท่ี คุณกวิศรา ฤทธิ ์คารพ โทร. 02-335-4541
คุณจิรายุ จอมสมสา โทร. 02-335-4546 และคุณอนุศรา เขียวเอีย่ ม โทร. 02-335-8540
*ราคาทอง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

