
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับ ยามาฮ่า ฟินน์ 50 รางวัล 
จากแคมเปญ “เติมปั๊บ รับ 3 ตอ่” 

ครัง้ที ่1  :  วนัที ่21 กมุภาพนัธ ์2561 จ านวน 5 รางวัล จังหวัด 
1 0978643XXX คุณปราโมทย์  ค าแสน จ. นครพนม  
2 0978570XXX คุณโชติกา  อินทนิน จ. เชียงราย 
3 0978602XXX คุณจีรนันท์  แขมค า จ. กรุงเทพฯ 
4 0978719XXX คุณทวีศักด์ิ  สมุทรทอง จ. สุรินทร์  
5 0978739XXX คุณประจักร์  เอี่ยมอินทร์ จ. สุพรรณบุรี 

    
ครัง้ที ่2  :  วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2561 จ านวน 5 รางวัล จังหวัด 

6 0979168XXX คุณสุมาลี  บุญจูง จ. อุบลราชธาน ี
7 0978345XXX คุณนนท์ปกรณ์  ใจกล้า จ. พิษณุโลก 
8 0979025XXX คุณจีระศักด์ิ  โชติกลาง จ. นครราชสีมา 
9 0978500XXX คุณวชรพร  สิงพันธ์ จ. จันทบุรี 
10 0978756XXX คุณภัทรพร  รอดเหล็ก จ. สุราษฎร์ธาน ี

    
ครัง้ที ่3  :  วนัที ่7 มนีาคม 2561 จ านวน 5 รางวลั จังหวัด 

11 0978647XXX คุณคงฤทธ์ิ  สังข์วรรณะ กรุงเทพฯ 
12 0978729XXX คุณสุรีย์รัตน์ วิใจยา จ. แพร่ 
13 0979163XXX คุณสุพัฒน์ชัย ทับทิมหิน จ. ร้อยเอ็ด 
14 0978041XXX คุณอมรรัตน์ พงษ์ภมร จ. พิจิตร 
15 0651285XXX คุณมิ่งขวัญ  ค้าสบาย จ.นครราชสีมา 

    
ครัง้ที ่4  :  วนัที ่14 มนีาคม 2561 จ านวน 5 รางวัล จังหวัด 

16 0978701XXX คุณทินภัทร สุวรรณทอง จ.ตาก 
17 0978637XXX คุณวรีส เว๊าะบ๊ะห์ กรุงเทพฯ 
18 0978701XXX คุณจักรกริสน์ บุญมา จ.ชลบุรี 
19 0978346XXX คุณพัณณิตา  มณีปกรณ์ จ.นครราชสีมา 
20 0651573XXX คุณฮัซซาน  เจะนะ จ.ปัตตาน ี

    
ครัง้ที ่5  :  วนัที ่21 มนีาคม 2561 จ านวน 5 รางวัล จังหวัด 

21 0978012XXX คุณอุไรรัตน์ พึ่งบางกรวย จ.ปทุมธาน ี
22 0979023XXX คุณเกียรติศักด์ิ  เสรีอ านวยกุล จ.สงขลา 
23 0979067XXX คุณทิพวรรณ ค าประเสริฐ จ.พิจิตต์ 
24 0978575XXX คุณทนงฤทธ์ิ บุรีขันธ์ จ.ปทุมธาน ี
25 0978309XXX คุณสุภาพร ดวงประทีป จ.สุรินทร์ 



    
ครัง้ที ่6  :  วนัที ่4 เมษายน 2561 จ านวน 25 รางวลั จังหวัด 

26 0643787XXX คุณภาณุภาส แสงแก้ว กรุงเทพฯ 

27 0978701XXX คุณณัฐวัสส์  เลิศวัฒนนนท์ จ.นนทบุรี 

28 0651573XXX คุณไพซอล ลามอสีเตาะ จ.ยะลา 
29 0978349XXX คุณสมคิด ทองทับ จ.นครปฐม 

30 0978726XXX คุณสิทธิชัย ตรีเดช จ.นครศรีธรรมราช 

31 0978346XXX คุณสุพจน์ สุวรรณหงษ์ จ.บุรีรัมย์ 

32 0978052XXX คุณวินัย วรรณทอง จ.นครราชสีมา 
33 0978643XXX คุณกรรณิกา ดอนไพรสด จ.ชลบุรี 

34 0978418XXX คุณสมศักด์ิ มูลละ จ.พิจติร 

35 0978029XXX คุณน้ าค้าง ประพรม จ.สุโขทัย 

36 0978122XXX คุณราตรี เรืองไพศาล จ.บุรีรัมย์ 
37 0979121XXX คุณอนงค์ ค าหลวง จ.เชียงใหม่ 
38 0977869XXX คุณพรพรหม พราหัมพร จ.นนทบุรี 

39 0978233XXX คุณโชคสินชัย จิรศิริกานต์ จ.ภูเก็ต 

40 0978176XXX คุณเสกสรร แก้วบุญเรือง จ.สุราษฎร์ธานี 
41 0979163XXX คุณปรีชา มหามิตร จ.บุรีรัมย์ 

42 0978120XXX คุณท่อง แก้วเกษศรี กรุงเทพฯ 

43 0978120XXX คุณยรรยง สุฉายา จ.ปทุมธานี 
44 0978700XXX คุณสุวรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา จ.เชียงใหม่ 
45 0978415XXX คุณสุนิช ศรีจันทร์ จ.อ านาจเจริญ 

46 0978601XXX คุณคมคาน แก่นพันธ์ จ.อุบลราชธานี 
47 0978342XXX คุณนภัสสร สายศรีธิ  จ.ล าปาง 

48 0978522XXX คุณสุเทพ วงษ์เสถียร จ.ชลบุรี 
49 0978734XXX คุณสุกัญญา สระเกตุ จ.เชียงใหม่ 
50 0978028XXX คุณพรพรรณ ไชยแสง จ.อุดรธานี 

 

 


