
                      
ประกาศรายช่ือผูโ้ชคดีจากรายการ 

“นิสสนัเอาใจคอบอลไทย พาดยููฟ่าแชมเป้ียนลีกสถึ์งขอบสนาม”  

ครัง้ท่ี 1 จ านวน 208 รางวลั  

จบัรางวลั ณ โชวร์ูมผูแ้ทนจ าหน่ายนิสสนั จิรวงศ ์มอเตอร ์ (อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี)  

วนัท่ี 25 มีนาคม 2559  เวลา 14.00 น. 
 

  
ผู้บริหารจบัรางวลั : นายประพฒัน์  เชยชม รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส การตลาดลาดและขาย  บริษัท นิสสนั มอเตอร์(ประเทศไทย) จ ากดั 
คณะกรรมการสกัขีพยาน : ผู้ทรงคณุวฒุจิากหนว่ยงานราชการ  ผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้สือ่ขา่ว  

  

รางวลัท่ี 1 : แพคเกจทวัรช์มฟตุบอล UEFA CHAMPIONS LEAGUE รอบรองชนะเลิศ*  

มลูค่ารางวลัละ 160,000 บาท  จ านวน 8 รางวลั 
     1) คณุวรพจน์    ใจบญุ              จ.เชียงราย   
     2) คณุอรรถพงษ์   สกลุแก้ว        จ.ระนอง   
     3) คณุปรัชญาพงษ์    ฤทธิรณ     จ.สรุาษฎร์ธานี   
     4) คณุอานภุาพ   เอือ้อารีศิลป์    จ.กรุงเทพมหานคร   
     5) คณุธงชยั   วฒุิสินอกัษรา       จ.สระบรีุ   
     6) คณุธีระพล   ดีบญุช่วย           จ.ปราจีนบรีุ   
     7) คณุธนกฤต   พชิญฤทธิไกร     จ.นนทบรีุ   
     8) คณุนิศิวฒัน์   บญุคุ้ม             จ.กรุงเทพมหานคร 

             
            หมายเหต ุ(*) ประเทศท่ีเดินทางไปชมการแขง่ขนัรอบรองชนะเลิศ ขึน้อยูก่บัตารางการแขง่ขนัท่ีก าหนดโดย UEFA โดยบริษัทฯ จะ 
            เป็นผู้ เลือกประเทศและโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
                          รางวลัท่ี 2/………. 

 



                      
                           
 

รางวลัท่ี 2 : กระเป๋าเดินทางลอ้ลากนิสสนั มูลค่ารางวลัละ 2,500 บาท  จ านวน 30 รางวลั 

1)คณุจิตรา  กิจทองถาวร    2)คณุไพรัตน์  ฮวดจ าปา    3)คณุนิรัณต์  โทบตุร    4)คณุฐิตศิกัดิ ์ ถนดัค้า   5)คณุประกิจ  
มนตุประสิทธ์ิ    6)คณุวิสทุธ์ิ  แดนทอง   7)คณุอศันีย์  ชมบญุ    8)คณุเกศดา  นกัส าทอง    9)คณุเจริญ  โชตพิลู   10)
คณุเอกชยั  ใจดี   11)คณุนภดล  ตองออ่น   12)คณุนิชาภา  โขมทอง  13)คณุจินตนา  มีรักษ์    14)คณุสมพร  ลอย
เชือ้    15)คณุปกป้อง  ทองบญุ    16)คณุภณิดา  ศกัดิว์รารักษ์    17)คณุนิยม  ยิม้แย้ม    18)คณุวิทยา  สารศิริ    19)
คณุอรัญ  ค า้ยาง    20)คณุอคัรพฒัน์  เสมบ้าน    21)คณุนพพร  ฤกษ์เจ็ดณี    22)คณุชิตชล  พรชยัพลูทวี    23)คณุ
พิมล  ศรีมงคล    24)คณุกิตต ิ ปิยะมหาชาต ิ   25)คณุพิสน  กลัเหต ุ   26)คณุภาณพุงศ์  แสนตุ้ม  27)คณุเฉลย  เงินดี    
28)คณุปิยะนชุ  รวมเจริญรุจี    29)คณุธนญัชยั  อาจศรี    30)ด.ต.วิโรจน์  พงศาปาน 

 

 

 

รางวลัท่ี 3 : บตัรของขวญัเทสโก ้โลตสั มูลค่ารางวลัละ 1,000 บาท  จ านวน 100 รางวลั 

1)คณุโสพล  สิงห์เกิด   2)คณุเสถียร  ศรีสวุรรณ   3)คณุสรีุรัตน์  คงเพชรศกัดิ ์  4)คณุค า  แสนธี   5)คณุสบาไพร  แก้ว
ร้อนดี   6)คณุทองเพิ่ม  แตงสง   7)คณุวรารัตน์  จดจ า   8)คณุนคร  ภู่รัตน   9)คณุปราณี  เถขะวณิชย์ 10)คณุนฤพนธ์  
วงค์พกุรด า  11)คณุสมศรี  พรหมเดช  12)คณุธนาวฒัน์  บริรักษ์ธนกลุ 13)คณุนิรัช  รัตติกาล  14)คณุจรรยา  วงันิยม  
15)คณุปิยวรรณ  ธรรมดง   16)คณุนิรันดร  ตาลพนัธ์   17)คณุปิยวชัร  แต้มศรีนิล  18)คณุนงนชุ  ผา่นส าแดง  19)คณุ
วลยัพร  ตามวิริยะนนัท์  20)คณุกมลวรรณ  กระจา่งสวุรรณ   21)คณุอบัดลุเลาะ  เสะและ  22)คณุศริิพร  เนตรสวา่ง  
23)คณุวรากร  จินาจนัทร์  24)คณุพิชิต  พาโนมยั  25)คณุประจวบ  ทบัทิมศรี  26)คณุพชัรียา  สขุหอม 27)คณุเกษม  
อปุราสิทธ์ิ  28)คณุสภุาวลัย์  สขุสบาย  29)คณุประพิษศร  กรมเมือง   30)คณุสินธุ  อนมุาตย์  31)คณุชิษณพุงศ์  ลิม้
ประสิทธิกลุ  32)คณุวา่ท่ี รต.วรพทัร  พวงจ าปา  33)คณุประวิทย์  โกดชยั   34)คณุกฤตพิงษ์  สขุขลัสิ  35)คณุ
เนาวรัตน์  สิงห์ธรรมสกลุ  36)คณุสมดดั  สีด า  37)คณุวชัรินทร์  ชยัหงห์  38)คณุธีระ  วิสิทธ์ิพานิช  39)คณุเจือ  วินทร์
ปกบ  40)คณุอภิชาต  ปัทมะวิสา  41)คณุสมเดช  สวยกลาง  42)คณุณฎัฐยา  ร่ืนภาคยนตร์  43)คณุพชัรี  บญุเกิด  
44)คณุนภดล  พนัรัตนะ  45)คณุสมศกัดิ์  คีรีศรี  46)คณุทศันีย์  ใจแสวง    47)คณุพีระพล  หม่ืนรักษ์  48)คณุยทุธการ  
สมต๊ะ  49)คณุศรุต  สดุาเดช  50)คณุสขุวรรษ  เซียงหลิว  51)คณุจฬุาวรรณ  บปุผาดา  52)คณุเทือง  เสาเขียน  53)
คณุนิสา  เนียมสงัข์  54)คณุเสาวลกัษณ์  ยัง่ยืน  55)คณุจ านง  ช่ืนชม  56)คณุสรธญั  ทรงวิลาศ  57)คณุธีรนชุ  หณี
ตป้อม  58)คณุวรพงษ์  นุม่สขุ   59)คณุประภสัสร  แสนชมภ ู  60)คณุอนธุน  บญุโนนยาง  61)คณุธนะศลิป์  อินค านงึ  
62)คณุศราวธุ  บญุค า  63)คณุธเนศ  มิสชยั  64)คณุธนาพนัธ์  ประเสริฐรุ่งเรือง  65)คณุเมศญิา  จะปนู   66)คณุคฑา
ยทุธ์  งามข า  67)คณุนริศ  เทียมสวรรค์   68)คณุนิภาพร  เทียนวงศ์   69)คณุวนัดี  โชตชิว่ง   70)คณุมาลยั  ล่างลือ   

 

           รางวลัท่ี 3/ล าดบัท่ี 71......... 

 
 



                      
 

รางวลัท่ี 3 : บตัรของขวญัเทสโก ้โลตสั มูลค่ารางวลัละ 1,000 บาท  จ านวน 100 รางวลั 

71)คณุยพุดี  มกุดารัตน์  72)คณุชยับรรณ  โวหารกล้า  73)คณุสพุตัรา  ทองแก้ว  74)คณุกลันิภา  ทรงนิคม  75)คณุ
ภวูดล  บรรทดัเรียน  76)คณุสรภพ  ธญัญกิจ  77)คณุสมพล  เกิดจิ๋ว  78)คณุนาวาตรี มนตรี  ศภุธรรมกิจ  79)คณุจิระ
เดช  พวัวรกลุ  80)คณุธิติ  ทองบญุเอียด  81)คณุนฤษิต  ณ อบุล  82)คณุกฤษดา  พดัสดุใจ  83)คณุธนพร  ช่ืนวิเศษ  
84)คณุอาทิธเทพ  จนัทโรทยั  85)คณุจรัญวงค์  ปัญญา  86)คณุเกรียงศกัดิ์  สรรักษ์สิน  87)คณุนนัทนา  รัศสวุรรณ  
88)คณุวรรณสิริ  ณ อบุล  89)คณุสภุาภรณ์  กิจส าเร็จ  90)คณุยงยทุธ  ทองพิทกัษ์สกลุ  91)คณุวานินเทพ  เอก
สมบรูณ์สิน  92)คณุเลอศกัดิ ์  เนืองจากจ้อย  93)คณุชชัวรัส์  วกสดุจิต  94)คณุจารุนนัท์  พนมิตร  95)คณุชยัวฒัน์  
หม่ืนสิต  96)คณุสมพร  แนวหลกั  97)คณุศิริพร  ก าแหง  98)คณุสกุลัยา  อชิลนุชา่ง  99)คณุกรชวลั  วฒันาสทุธ์ิ  
100)คณุสภุรณ์  สร้อยทอง 

 

รางวลัท่ี 4 : บตัรของขวญัเทสโก ้โลตสั มูลค่ารางวลัละ 500 บาท   จ านวน 70 รางวลั 

1)คณุกร  ฉลวยศรี  2)คณุกญัญารัตน์  ทองภ ู 3)คณุเกรียงไกร  เวียงค า  4)คณุขวญัใจ  การเกษตร 5)คณุขวญัใจ  
ยะนะเมา  6)คณุเขมตญิากรณ์  บรีุ  7)คณุจตรุงค์  ใจท าชดุ  8)คณุจรินทร์  พารินชยั  9)คณุจิรวฒัน์  จ าลองราข  
10)คณุจิรานวุฒัน์  เทพวรรธน์  11)คณุเจตรินทร์  จนัทร์ศริิ  12)คณุเฉลิมเกียรติ  วฒันนศุษิย์ 13)คณุชชัชม  อดุม
รัตน์ศริิ  14)คณุชยัยะ  วิทยายนตร์  15)คณุชตุมิา  ขามใหญ่  16)คณุเชาว์  แซ่โง้ว  17)คณุดสุิดา  เพชรดี  18)คณุ
ตว่นกาเยาะ  ตแุวบือซา  19)คณุตุ๊กตา  ทิมเดช  20)คณุทองทิพย์  เกตประ  21)คณุทิพสดุา  ญาณหิรัต  22)คณุธน
กร  แสงดี  23)คณุธนทั  สรรักษ์สิน  24)คณุธนา  ประสมทอง  25)คณุธวชัชยั  ศรีบ้าน  26)คณุธีรกฤชย์  คาวินทร์ 
27)คณุนฐวลัย์  สขุสวสัดิ ์  28)คณุนรงค์  โสภา  29)คณุนชุวิภา  จนัทร์เริง  30)คณุปทมุวดี  ศริิสรัสส์  31)คณุ
ปราโมท์  เดชะราช  32)คณุพงษ์เทพ  ศรีสง่าธงชยั  33)คณุพะเยาว์  รัศมีวิทยาภรณ์  34)คณุพชัระ  โกมล  35)คณุ
พฒันะ  ฉตัรภทัรพล  36)คณุพทัธ์ธีรา  สภุทัรวณิชย์  37)คณุพิทยตุม์  วงศ์แสงข า  38)วา่ท่ีร.ต.ไพรวรรณ  จนัทร  39)
คณุไพโรจน์  ใสใ่หม ่ 40)คณุรัตนา  เอาผล  41)คณุลิขิต  อดุกนัทา  42)คณุวชัรวิชญ์  ด้วงทา  43)คณุวิมาดา  วงศ์
วิชยั  44)คณุวิริลพชัร์  วฒุิพรพงษ์  45)คณุวีระ  เชือถิระพงษ์  46)คณุศราธร  แซต่นั  47)คณุสมยศ  เพง่พิศ  48)คณุ
สมศรี  เขียวหวาน  49)คณุสมศกัดิ์  ศรีไพร  50)คณุสมศกัดิ ์ หร่ังแก้ว  51)คณุสนัต ิ คณิตบญัชา  52)คณุสนุิสา  จารุ
โรจน์  53)คณุสวุรรณี  บญุสร้างสม  54)คณุชตุมิา  ถ่ินพงังา  55)คณุศรีลา หมกูลาง  56)คณุไชยนัต์  ภาคอทุยั  57)
คณุพิทยาสดุา  แก้วสวุรรณ  58)คณุจริยา  กงัวานพิพฒันพร  59)คณุสรุชยั จงยิ่งศริิ  60)คณุเซ่ียวลัง้  แซไ่หล  61)
คณุทิตมิา  งามขนุทด  62)คณุมณฑา  กลิ่นกลดั  63)คณุลออ  ฤกษ์สงเคราะห์  64)คณุชนาภา  ธนะบญุ  65)คณุสุ
กญัญา  อินทะสิทธ์ิ  66)คณุอษัฎา  เอ่ียมสมบรูณ์  67)คณุกิตตคิณุ  อยูส่อน  68)คณุวิศรุต  รูปเกลีย้ง  69)คณุปรูดา  
นินมาลา  70)คณุอจัฉรา  สิงหคิ 

 

                   การตดิตอ่รับรางวลั.......... 

 



                      
 
 

การติดต่อรับรางวลั 
1) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิแจกรางวลัท่ีมีมลูคา่สงูสดุให้แก่ผู้ โชคดีเพียง 1 สิทธ์ิตอ่ 1 ทา่นเท่านัน้ 
2) ผู้ โชคดีท่ีได้รับรางวลัมลูคา่ตัง้แต ่1,000 บาท ขึน้ไป  จะต้องช าระภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 5% ของมลูคา่รางวลั 
3) บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการแจกของรางวลัทกุรายการไมส่ามารถเปล่ียนเป็นเงินสด และ/หรือโอนสิทธ์ิให้กบับคุคลอ่ืนได้ 
4) ผู้ โชคดีท่ีได้รับรางวลับตัรของขวญัเทสโก้ โลตสั มลูคา่ 500 บาท (ไมต้่องน าสง่เอกสาร)  บริษัทฯจะจดัสง่ของรางวลัให้
ผู้ โชคดีทางไปรษณีย์ตามท่ีอยูจ่ดัสง่ท่ีระบอุยูใ่นคปูองชิงโชค  

5) ผู้ โชคดีท่ีได้รับรางวลับตัรของขวญัเทสโก้ โลตสั มลูคา่ 1,000 บาท  กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และ
เอกสารการช าระเงินคา่ภาษีรางวลัเป็นจ านวนเงิน  50  บาท  ให้บริษัทฯ (ดวูิธีการช าระเงินคา่ภาษีและชอ่งทางจดัสง่
เอกสารข้อ 9)  โดยบริษัทฯจะจดัสง่ของรางวลัให้ทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัท่ีได้รับเอกสารครบถ้วน
และถกูต้อง  

6)  ผู้ โชคดีท่ีได้รับรางวลักระเป๋าเดนิทางล้อลากนิสสนั มลูคา่ 2,500 บาท  กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และ
เอกสารการช าระเงินคา่ภาษีรางวลัจ านวนเงิน 125 บาท ให้บริษัท (ดวูิธีการช าระเงินคา่ภาษีและช่องทางจดัสง่เอกสาร
ข้อ 9)  โดยบริษัทฯมีก าหนดจดัสง่ของรางวลัจ านวน  2  รอบ คือ รอบท่ี 1 วนัท่ี 20 พ.ค. และรอบท่ี 2 วนัท่ี 10 มิ.ย. 59   

7) ผู้ โชคดีท่ีได้รับรางวลัแพคเกจทวัร์ชมการแขง่ขนัฟุตบอล UEFA CHAMPIONS LEAGUE รอบรองชนะเลิศ(*)   กรุณา
ตดิตอ่คณุราตรี  กองสารศรี  สว่นกิจกรรมการตลาด บริษัท นิสสนั มอเตอร์(ประเทศไทย) จ ากดั   โทร. 02-339-3400 
ตอ่ 4036 เวลา 09.00-17.00 น.  ภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 

8) ผู้ โชคดีท่ีได้รับรางวลัแพคเกจทวัร์ชมการแขง่ขนัฟุตบอล UEFA CHAMPIONS LEAGUE รอบชิงชนะเลิศ ณ ประเทศ
อิตาลี  กรุณาติดตอ่คณุราตรี  กองสารศรี  สว่นกิจกรรมการตลาด   บริษัท นิสสนั มอเตอร์(ประเทศไทย) จ ากดั   โทร. 
02-339-3400 ตอ่ 4036 เวลา 09.00-17.00 น.  ภายในวนัท่ี 27 เมษายน 2559 

9) ช่องทางการช าระเงนิค่าภาษีรางวัล   โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุงเทพ  สาขาสยามสแควร์  เลขท่ีบญัชี  
152-069-000-7  ช่ือบญัชี  บริษัท นิสสนั มอเตอร์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ช่องทางจัดส่งเอกสาร  สามารถ Scan เอกสารสง่ผา่นทาง E-mail : ratri.kon@nissan.co.th   ทางไปรษณีย์มาท่ี 
คณุราตรี   กองสารศรี  บริษัท นิสสนั มอเตอร์(ประเทศไทย) จ ากดั  เลขท่ี 161 อาคารนนัทวนั ชัน้ 15 ถ.ราชด าริ แขวง
ลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ  10330     โทร.  02-3393400 ตอ่ 4036  ในวนัและเวลาท าการ จนัทร์-ศกุร์  เวลา  
09.00-17.00 น.  

 10) ตดิตอ่สอบถามได้ท่ี ส่วนกิจกรรมการตลาด โทร. 02-339-3400 ในวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 09.00-17.00 น. 
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