
 
                                                

ประกาศรายช่ือผูโ้ชคดีจากรายการ 

“นิสสนัเอาใจคอบอลไทย พาดยููฟ่าแชมเป้ียนลีกสถึ์งขอบสนาม” 

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

วนัท่ี 20 เมษายน 2559  เวลา 13.30 น.  จ านวน  612  รางวลั 

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

 

รางวลัท่ี1 : แพคเกจทวัรช์มฟตุบอล UEFA CHAMPIONS LEAGUE รอบชิงชนะเลิศ  

ณ ประเทศอิตาลีมูลค่ารางวลัละ 240,000 บาท จ านวน 12 รางวลั 

ประเภทลกูค้าออกรถนิสสนั (คปูองนิสสนั)  จ านวน 8 รางวลั 
1) คณุชญาสินธุ์  แม้นสงวน   จ.กรุงเทพมหานคร 
2) คณุชยสร  ไชยธีรภิญโญ   จ.กรุงเทพมหานคร   
3) คณุสจุินดา  พวงทอง    จ.กรุงเทพมหานคร   
4) คณุหทัยา  บญุทวี    จ.กรุงเทพมหานคร   
5) คณุพีรยา  วฒุิสมบตัเิจริญ   จ.กรุงเทพมหานคร   
6) คณุศกัดิช์ยั  เสนห่า    จ.ลพบรีุ   
7) คณุสมศกัดิ ์ ขาวเชือ้    จ.กระบี่   
8) คณุธนาวฒุิ  หมดัชา    จ.สรุาษฎร์ธานี   

ประเภทลกูค้าทัว่ไป(คปูองนิสสนั และคปูองหนงัสือพิมพ์สตาร์ซอคเกอร์  จ านวน 4 รางวลั 
1) คณุนวินดา  ณ นคร    จ.กรุงเทพมหานคร   
2) คณุรัฐนนัท์  โสภา    จ.อดุรธานี  
3) คณุสรีุย์พร  อารีเฉลิม    จ.ระนอง   
4) คณุศริิประภา  สขุสมกลิ่น   จ.พระนครศรีอยธุยา  

รางวลัที่ 2........ 



 
                                                

 

รางวลัท่ี 2 : กระเป๋าเดินทางนิสสนั ขนาด 20 น้ิว มูลค่า 2,500 บาท จ านวน 200 รางวลั 

ประเภทลกูค้าออกรถนิสสนั (คปูองนิสสนั)  จ านวน 100 รางวลั 
1) คณุกฤษดา  วารีศรี    2) คณุกาญจนา  ทองค า    3) คณุกลุธิดา  เอี่ยมจิโรจน์    4) คณุจกัรกฤษณ์  ชาวบ้านเกาะ    5) คณุจ ารัส  
พกัเลกิ    6) คณุจิดานนัท์  สขุสวสัดิ์    7) คณุจิตรวี  สวยสอาด    8) คณุจิรวฒัน์  ดินปรางค์    9) คณุจิฬาภณัฑ์  ซนสงา่    10) 
คณุชนญัญา  ศิริสขุประเสริฐ    11) คณุชนดัดา  เงินโสมโสภา    12) คณุชตุิมา  โกสมุสถาพร    13) คณุดนยั  วิโรจน์อไุรเรือง    14) 
คณุดวงดาว  มิ่งขวญั    15) คณุดารุณี  บญุเกือ้    16) คณุติง่  ค าบญุเรือง    17) คณุธนวรรณ  แขง่ขนั    18) คณุธนพุร  นราพงษ์    
19) คณุธารทิพ  กศุลปฏิภาร    20) คณุนงนภา  กลิน่อบุล    21) คณุนฤมล  ประเสริฐสขุ    22) คณุนวลจนัทร์  เอี่ยมประพนัธ์    23) 
คณุนาวี  ชาภมูิ    24) คณุนิธิศ  ธนะชยั    25) คณุเนติภทัร  ภิญโญ    26) บจก. เมเจอร์เพสต์เปรท    27) บมจ. สยามราชธานี    28) 
คณุบรรพต  สมสดีา    29) คณุบงัอร  ทรัพย์ประดิษฐ์    30) คณุบญุมี  บวัเก๊า    31) คณุเบญญาทพิย์  บญุจนัทร์    32) คณุประดษิฐ์  
ช่างราย    33) คณุประภาภรณ์  พวงเพชร    34) คณุประภารัตน์  วงศ์พราหมณ์    35) คณุประยงค์  สขุชา    36) คณุประเสริฐ  ช่ืน
ทรวง    37) คณุพงษ์วริษฐ  เพ็งสวุรรณ    38) คณุพนม  ศรีเฉลมิ    39) คณุพนม  สายสงิห์    40) คณุพรรษวฑุฒิ  เฟืองขจร    41) 
คณุพลนั  เกิดพระ    42) คณุพตัร์พิมล  เทพสถิตย์    43) คณุพาศิริ  หล้าสอน    44) คณุพิเชฐ  วงัยายฉิม    45) คณุพิทกัษ์พงศ์  แสน
ค า    46) คณุภทัร์  ชไนเดอร์    47) คณุภทัรินทร์  เขยีวแก้ว    48) คณุภารดี  แสงวิจิตร    49) คณุภดูิท  ฮัง้ตระกลู    50) คณุ
มะลวิรัรณ์  สมิท    51) คณุยพุารัตน์  พวงขาว    52) คณุรจนา  ค ามอย    53) คณุรัชนีพร  ทองธรรมชาต ิ   54) คณุรัฐศาสตร์  มศุิริ     
55) คณุรัตนา  ไชยเลศิ    56) คณุรุจิรฎา  พิทกัษ์อรรณพ    57) คณุเรวทัย์  อทุธา    58) คณุลดัดา  แก้วไพฑรูย์    59) คณุล าพงึ  
โสภา    60) คณุวรรัตน์  จนัทร์ผอ่งศรี    61) คณุวรวิทย์  อทุธา    62) คณุวรารัตน์  สงัวาลย์น้อย    63) คณุวรีรัตน์  ยมจินดา    64) 
คณุวนัดี  ดิษฐ์วิมล    65) คณุวนัวิสาข์  อินต๊ะทา    66) คณุวารี  พลูพิพฒัน์    67) คณุวาสนา  วิลยัรัตน์    68) คณุวิเชียร  เครือชาล ี   
69) คณุวิรุณรัตน์  ศิริพากลุ    70) คณุวีระยทุธ  เทียนสวสัดิ์    71) คณุศรีไพร  รอบสริุวงษ์    72) คณุศกัดา  พงศ์พิศน์    73) คณุศิวชั  
สมคัสกิิจ    74) คณุสนัน่  บญุอุน่    75) คณุสมชาติ  พฒัเสมา    76) คณุสมชาย  พวงโต    77) คณุสมบตัิ  ภูเ่จน    78) คณุสมศกัดิ ์ 
ประสาทกลาง    79) คณุสมหมาย  ขวาหาญ    80) คณุสญัชยั  นภาแก้ว    81) คณุสญัญา  แสงสวา่ง    82) คณุสายน้อย  ขนัธจิตร์    
83) คณุสริินธร  ศรีทบัทิม    84) คณุสริิวรรณ  สขุวฒันะ    85) คณุสเุทพ  สมศรีอรุณ    86) คณุสนุิตตา  มีกมล    87) คณุสพุรรณ  
แก้วศรี    88) คณุสมุาล ี ยิง่คงดี    89) คณุเสาวลกัษณ์  ทองบญุเกือ้    90) คณุหนเูพียร  ศรีนุม่จนัทร์    91) คณุอณชิุด  พนัธุ รักษ์    
92) คณุอติชยั  สคุนธเนศ    93) คณุอติภา  ทิพประมวล    94) คณุอลษิา  หีบทอง    95) คณุอ านาจ  สวา่งศรี    96) คณุอ าพร  ศรี
บญุเรือง    97) คณุอิสมาแอ  แบแอ    98) คณุอดุม  อามาตรมนตรี    99) คณุเอกชยั  พิมล    100) คณุโอภาศ  บตุทะส ี  

ประเภทลกูค้าทัว่ไป(คปูองนิสสนั และคปูองหนงัสือพิมพ์สตาร์ซอคเกอร์  จ านวน 100  รางวลั 
1) Mr.Htein Lin    2) คณุกมลธรรม  โชคธนะศิริ    3) คณุกฤตเมธ  สมัผสัชยัมงคล    4) คณุกลัยา  ทะสงัขา    5) คณุกาญจนา  
ละอองแก้ว    6) ร.ต.กิตติ  สกณุา    7) คณุจพชัร  มตัตะเดช    8) คณุจกัตรี  วสนัต์ช่ืน    9) คณุจารุวรรณ  ฟักเจริญ    10) คณุจ าลอง  
พรมรินทร์    11) คณุจิตตมิา  ฮองมิน    12) คณุจิรณฐั  เพียรกิจบวร    13) คณุจฑุารัตน์  แก้วก้อน  14) คณุจฑุาวฒัน์  เดชะชย    15) 
คณุชนะรัตน์  ดีสม    16) คณุชยัวฒัน์  ส ารวมใจ    17) คณุชาญวฒุิ  ชมบญุ    18) คณุชาติ  มสูกลุ   19) คณุเชษฐวฒัน์  มเีชษฐ    
20) คณุณธชัพงษ์  เรืองประทมุ    21) คณุณรงค์  เยาวะณา    22) คณุดอน  โถประโคน    23) คณุเดชา  ศรีวฒันะตระกลู    24) คณุ
เตือนณรงค์  จนัทร์ศรี    25) คณุเถลงิกิจ  บญัชาสทุธิกลุ    26) คณุทวี  จนัทร์สกลุ    27) คณุทวี  ไหมเหลอืง    28) คณุธนถั  จรูญ
ศกัดิ์    29) คณุธนพุงษ์  ช้างนิล    30) คณุธนบูิน  วงศ์ษา    31) คณุธรรมสรณ์  สวา่งอารมย์   32) คณุธีรัตน์  เศวตประภาสทิธ์ิ    33) 
คณุนงชนก  อิทธิจรุงวรกลุ    34) คณุนภสัวรรณ  เสนาฤทธ์ิ    35) คณุนยันา  รุ่งทอง    36) คณุนิคม  ทวีรุ่งเรือง    37) คณุปฏิวตัิ  จนั
เจริญลกัษณ์   38) คณุปดินวชิ  เพ็ชรแต้ม   39) คณุประกาย  บญุเรืองศรี   40) คณุปรัชญา  ศฤงคาร   41) คณุปาริชาต  มงคลถนอม     

รางวลัที่ 2 ประเภทลกูค้าทัว่ไป/ ล าดบัท่ี 42……. 



 
                                                

 
42) คณุพงศธร  เหลอืหลาย    43) คณุพงษ์พนัธุ์  จินดาโชติ    44) คณุพรรณี  สรรักษ์สนิธุ์    45) คณุพฒัน์ชยั  เชตสวุรรณ    46) คณุ
พฒัน์ศกัดิ์  เผือกพิพฒัน์    47) คณุพนัศกัดิ์  โพธาราม    48) คณุพิสยั  ลลีะหตุ    49) คณุพฒุิพงศ์  เหลอืงเอกตระกลู    50) คณุเพ็ญ
นภา  แสนนา    51) คณุมงคล  ธนะบญุ    52) คณุมนสัชนก  สสีพุฒัน์    53) คณุมานพ  มีเขจร    54) คณุมานพ  สนิธรรม55) คณุมู
ฮมัมดัอดัชชนธ์  วากเูจริญวฐั     56) คณุเมวดี  คล้ายปาน     57) คณุรนกร  หอประเสริฐวงศ์     58) คณุรัตนสชุาติ  สามิละ    59) 
คณุล าพอง  วิมลเศรษฐ    60) คณุวชิระวิชญ์  เจียมปรีชา    61) คณุวชัระพงษ์  สมิมาลา    62) คณุวนัชยั  สงค์สนัเทียะ    63) คณุวนั
ชาติ  วราสนิธุ์    64) คณุวิฑรู  พงศ์เจตน์พงศ์    65) คณุวยิะดา  คิทเช่น    66) คณุวิสนุี  บนุนาค    67) คณุวีระ  ทาศรี    68) คณุศร
ทิพย์  ตอ่ไชย    69) คณุศิริลกัษณ์  อินกนนท์    70) คณุศภุกฤต  รักสามารถ    71) คณุสมจิตร  ทองสขุ    72) คณุสมชยั  ตอ่ธนกลุ    
73) คณุสมชาย  จนัมะโฮง    74) คณุสมบตัิ  เซียงอินทร์    75) คณุสรวิศ  พงษ์เผา่พงษ์    76) คณุสนัติ  ตนัติสทุธิวงษ์    77) คณุสาโร
จน  ทบัหลวง    78) คณุสบืศรี  บษุบงก์ไพฑรูย์    79) คณุสชุาติ  เย็นใจมขุ    80) คณุสพุจน์  อดุมจริยคณุ    81) คณุสภุาพรณ์  หนู
นาค    82) คณุสภุาวดี  นามวงษ์    83) คณุสรุสทิธ์ิ  มะยมตะค ุ   84) คณุสรุสห์ี  ศิรีอเุทน    85) คณุเสฎฐพงศ์  ปฏิเวทย์    86) คณุ
เสวียน  กาสวสัดิ์    87) คณุเสาวลกัษณ์  บวัตุม่    88) คณุเสาวลกัษณ์  เรืองกิจ    89) คณุแสงเจริรญ  วิศิษฐไพบลูย์    90) คณุอดรัิญ  
อาแด    91) คณุอนวุฒัน์  เศรษฐพงษ์    92) คณุอรุณี  ลานอุน่    93) คณุอลสิา  กิจเจริญ    94) คณุอมัรา  เดชะบญุ   95) คณุ
อาทิตย์  กิจทรัพย์    96) คณุอารีย์  น า้นวล    97) คณุอิฐศรา  ลิม้ออ่ง    98) คณุอษุา  สนิภกัด ี   99) คณุเอกพงศ์  พ้นภยั    100) 
คณุเอมชยั  กฤษณะวารินทร์   
 

รางวลัท่ี 3 : บตัรของขวญัเทสโก ้โลตสั มูลค่ารางวลัละ 1,000 บาท จ านวน 200 รางวลั 

ประเภทลกูค้าออกรถนิสสนั (คปูองนิสสนั)  จ านวน 100 รางวลั 
1) Mr.Peter  Bannon    2) หจก.กมน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซพัพลาย    3) คณุกมลชนก  ศิริประเสริฐกลุ    4) คณุกรกช  กิจสริะเวช    
5) คณุกฤษฎา  แสนสขุ    6) คณุก้อง  มหาสนัทนะ    7) คณุกญัญาณฐั  เดชอทุยั    8) คณุกญัญารัฐตา  มีมัน่    9) คณุก าพล  โรจนา
ลกัษณ์    10) คณุกิตติชยั  ศิริพิมพ์    11) คณุกิตตศิกัดิ์  มีพนัธ์    12) คณุเกศรา  โทมสั    13) คณุเกศรินทร์  ทบัทอ    14) คณุจนัทา  
บญุประวตัิ    15) คณุชะลอง  กะชิรัมย์    16) คุณชญัญา  นิลเวช    17) คณุชาญยทุธ  ออ่นท้าว    18) คณุชพูงศ์  เกตเุมือง    19) 
คณุไชยะ  ส าอางเนตร    20) คณุฐิตินนัท์  จนัจิตจริงใจ    21) คณุณรงค์  แก้วนพรัตน์    22) คณุณรัชพงศ์  ชาติรังสรรค์    23) คณุ
ณฐัภสัสร  โกษาผล    24) คณุณฐัา  ปิยะกาญจน์    25) คุณดลลดา  เมตค า    26) คณุดาว  พชิเชอร์    27) คณุดาวประกาย  แปลก
ใจ    28) คณุเดินชยั  อ ่าแพร    29) คณุทองพนัธ์  ติดมา    30) คณุนงนิตย์  กนัแก้ว    31) คณุนนท์  โกศลานนัท์    32) คณุนพคณุ  
พรมฤทธ์ิ    33) คณุนพมาศ  ภวูงศ์    34) คณุนตัติยา  บวัช่ืน    35) คณุนนัทวนั  ประสมทรัพย์    36) คณุนนัทวนั  อเุบกขานนท์    
37) คณุนนัทิดา  ศรีชยัมลู    38) คณุนนัธิมา  ค าชยั    39) คณุนิรมล  สงีาม    40) คณุบรรจบ  มาโต    41) คณุบวัขาว  พรมโสภา    
42) คณุบ ารุง  คงตกุ    43) คณุบมุาซนั  ลาเมาะดาโน    44) คณุบษุกร  บงึประวตัิ    45) คณุประมวล  โคตร์ภกัดี    46) คณุประเวช  
นามพทุธา    47) คณุประสทิธ์ิ  พงษ์เลาหพนัธ์ุ    48) คณุประเสริฐศกัดิ์  สภุาษี    49) คณุปรัศนียาภรณ์  ไชยะโม    50) คณุปาริชาต ิ 
วงศ์เวยีน    51) คณุผอ่งศรี  ฮงุหวน    52) คณุพ.ต.ท.ประยรู  สายสดุ    53) คณุพนัทวา  วงศ์พิทกัษ์    54) คณุพิทยา  สวุฒันะ    55) 
คณุเพิ่มสขุ  จลุกะ    56) บมจ. แพร่ธ ารงวิทย์    57) คณุภาคภมูิ  ป้อมมนสั    58) คณุมงคล  เฒา่บตุรศรี    59) คณุมนสันนัท์  
อธิวฒันโภศิน    60) คณุเมรินชุ  เพ็ชรนิล    61) คณุรังสรรค์  เฉลมิดิษฐ์    62) คณุรัศมี  ดิลกชาติ    63) คณุละมยั  สายเสมา    64) 
คณุล าดวน  ภทูองพนัธ์ุ    65) คณุวรรณชยั  ล้านพลแสน    66) คณุวราภรณ์  พิมพ์โพธ์ิงาม    67) คณุวราภรณ์  วิกสงูเนิน    68) คณุ
วฒันี  ตณัฑลอดุม    69) คณุวนัทณีย์  เพชรสวุิราณรุจ    70) คณุวิชรญา  ค าช ู   71) คณุวิทวสั  มณีวงศ์    72) คณุวิไลพร  วงค์ค า
ขาว    73) คณุวีรยทุธ  ชอบท าดี    74) คณุศิรินทรา  ใจเนยีน    75) คณุศิริรัตน์  ภกูนั    76) คณุศริิลกัษณ์  สขุจนัทร์     

รางวลัที่ 3 ประเภทลกูค้าออกรถนิสสนั/ ล าดบัท่ี 77……. 



 
                                                

 
77) คณุสงวนศกัดิ์  เภสชัสงวน    78) คณุสมบตัิ  ถ้วยทอง    79) คณุสมยั  วิระกา    80) คณุสญัญา  นาดี    81) คณุสกุญัญา  ลา
เสอื    82) คณุสดุใจ  แก้วโพนทอง    83) คณุสพุนั  ศรีษะปัสสา    84) คณุสภุาวดี  ธาตไุพบลูย์    85) คณุสมุาศ  ดีชยัรัมย์    86) คณุ
สวุรรณี  แสนวงค์    87) หจก. ส. การช่าง (2529)    88) คณุหมวย  สามารถ    89) คณุอนงค์  บญุลกัษณะ    90) คณุอนรัุตน์  จนัทะ
เกิด    91) คณุอภิชาดา  พรหมโม    92) คณุอภิรัตน์  มณีนิล    93) คณุอรทยั  มาตพร    94) คณุอจัฉรา  สสีนั    95) คณุอาจิญ  
กฤษณานวุตัร์    96) คณุอ าพร  พิมพ์แก้ว    97) คณุอิสระ  สงิห์ค า    98) คณุอิสราภรณ์  พกัตร์วภรณ์    99) คณุอดุม  ศิลาคม    
100) คณุอมุาพร  พิรัญพงษ์   

ประเภทลกูค้าทัว่ไป(คปูองนิสสนั และคปูองหนงัสือพิมพ์สตาร์ซอคเกอร์  จ านวน 100  รางวลั 
1) คณุกนกกร  วรานะ    2) คณุกนกวรรณ  สายแสง    3) คณุกฤศชเนน  จิรวณิชเจริญ    4) คณุกฤษณา  วรรณสนิธ์    5) คณุ
กฤษณา  สงูนนท์    6) คณุกมัพล  นริศรานกุลู    7) คณุก าธร  ลลีาธีระกลุ    8) คณุกิตติ  ปิยะมหาโชติ    9) คณุเกรียงศกัดิ์  บญุ
จ านงค์    10) คณุเกศวรางค์  สารพดั    11) คณุเกษม  มว่งเกลยีว    12) คณุขวญัชยั  พฒุซ้อน    13) คณุจิรกิตติ์  หงษ์จนัทร์    14) 
คณุจีรรัตน์  องักาบแก้ว    15) คณุจฑุามาศ  ฉายเกียรติ์ขจร    16) คณุเจนวฒัน์  หมื่นผดงุกิจ    17) คณุโจเซฟ  ฟ ู   18) คณุชน  โพธ์ิ
ศรี    19) คณุชนะ  จอมทอง    20) คณุชลธิชา  กาญจนวจิิตร    21) คณุไชยรัตน์  หมทูอง    22) คณุซามีดา  ฆาเยาะ    23) คณุซูไน
นะห์  ตอรอโน    24) คณุณฐัณ์ชา  โพธ์ิออ่น    25) คณุณฐันนัท์  จนัอินทร์    26) คณุทิพวรรณ  รจะมีองเยิน    27) คณุทิพวลัย์  บวัค า    
28) คณุธนธรณ์  หาญอนพุงศ์    29) คณุธฤฒิ  ญาณีทมีะ    30) คณุธิติมา  จฑุามาศ    31) คณุธีรนย์นิชา  สนุทรสทิธ์ิรัตน์    32) คณุ
ธีระ  ศิรโสภา    33) คณุธีระพงษ์  แทง่เงิน    34) คณุนงนชุ  ณะรินทร์    35) คณุนภกานต์  โกวนิร์    36) คณุนภาพร  พาลพล    37) 
คณุนลทพร  โยคาวจร    38) คณุนนัทิดา  เข็นเสน    39) คณุน า้อ้อย  กลุมี    40) คณุนิทศัน์  แสงดี    41) คณุบมจ. ทกัษิณยนตรการ    
42) คณุบรรเจิด  กอนพิทกัษ์    43) คณุบรรเจิด  ปักษ์เลศิ    44) คณุบณัฑิตา  สเีทา    45) คณุบษุพง  กนงาม    46) คณุเบญจมาศ  
พนัธ์งาม    47) คณุเบญจวรรณ  ศรีกลุศดิศ    48) คณุประจวบ  พลูทวี    49) คณุปานดวงใจ  ตรรกธาดา    50) คณุพนมกรณ์  สบื
สาม    51) คณุพรทิพา  สายพนัธ์    52) คณุภาธนิช  ค าชตุย์    53) คณุมงคล  คอ่นดี    54) คณุมนต์ชยั  พรหมมณี    55) คณุมนธิรา  
รักเพ็ชร์    56) คณุรุ่งกิจ  ตัง้ราชกิจ    57) คณุเรวตีร์  มาลพีนัธ์    58) คณุลษิธศร  อุ้ยทา    59) คณุวนิดา  พิมพ์สดุ    60) คณุวรงค์  
ไตรพิทกัษ์    61) คณุวรพจน์  ใจบญุ    62) คณุวรรณภา  วอ่งไว    63) คณุวชัรภรณ์  พนัธ์เพ็ง    64) คณุวฒันพงศ์  กองทอง    65) 
คณุวนัโชค  บวัมาตย์    66) คณุวา่ที่ ร.ต. วิศกฤฒ  พนัฑะ    67) คณุวิชยั  ก้อนเสมา    68) คณุวทิยา  มว่งมณี    69) คณุวิรัตน์  ชยั
กิจ    70) คณุวิศิษฐ์  กาญจนโนภาศ    71) คณุศิรินารถ  จินาโส    72) จ.ส.ต. สง่า  ทองเฟ่ือง    73) คณุสถาพร  สกัคณุา    74) คณุ
สถิต  แก้วปัญญา    75) คณุสมเกียรติ  ลกัขณากลุ    76) คณุสมชาย  ชตุมิาสถาพร    77) คณุสมนกึ  โพธ์ิจ าเริญ    78) คณุสมศกัดิ ์ 
สทิธิกนั    79) คณุสริิธวรณ์  หลกัดี    80) คณุสทุธิพงษ์  รอดค าทยุ    81) คณุสทุศัน์  บรรยงรักษ์กลุ    82) คณุสนุิสา  แดนสวุรรณ์    
83) คณุสรีุย์พร  ชยักิจ    84) คณุเสง็  กัง้สม    85) คณุแสงจนัทร์  แสนสภุา    86) คณุหน ู แดงสง่า    87) คณุอนิรุทธ์ิ  ผอ่งไพศาลเสรี    
88) คณุอนชุา  นิลเตม็    89) คณุอนโุชต  วฒุิพรพงษ์    90) คณุอรมยั  เกิดสมบรูณ์    91) คณุอรุณ  สหีมยา    92) คณุอลสิา  ละอาย
บาป    93) คณุอคันนั  วานา    94) คณุอตัตริน  สงิหะนิด    95) คณุอาทิตย์  เกิดสวา่ง    96) คณุอาทิตย์  สทิธ์ิพรมมา    97) คณุ
อารักษ์  บญุเติม    98) คณุอ าเพยีง  ศรีวิชยั    99) คณุอิศดา  เพชรรัตน์    100) คณุอิสระพงศ์  เสยีมไหม   
 

รางวลัท่ี 4 : บตัรของขวญัเทสโก ้โลตสั มูลค่ารางวลัละ 500 บาท  จ านวน 200 รางวลั 

ประเภทลกูค้าออกรถนิสสนั (คปูองนิสสนั)  จ านวน 100 รางวลั 
1) Mr.Jiro  Harasawa   2) คณุกชกร  สมบรูณ์กิจ  3) คณุเกศยคุนธ์  โพธ์ิมาศ    4) คณุใกล้รุ่ง  เฟลปป  5) คณุค าภา  ชรัูตน์    6) คณุ
คุ้มครอง  กิจธรรมะ  7) คณุจนัทร์เพ็ญ  มัน่นนั    8) คณุจ าเนียร  น า้ทอง  9) คณุจิรภทัร  บญุใหญ่  10) คณุจิริสดุา  กาญจนสถิตย์กลุ     

รางวลัที่ 4 ประเภทลกูค้าออกรถนิสสนั/ ล าดบัท่ี 11……. 



 
                                                

 
11) คณุชนาพร  หกเหลีย่ม    12) คณุชนินท์  แสงค า    13) คณุชตุิมา  ทองสขุวี    14) คณุไซบสัร่ี  ไซสตอปา    15) คณุณฐัวดี  มีแสง    
16) คณุดวงจนัทร์  ชยัชาญ    17) คณุดาราพร  ศภุไพบลูย์    18) คณุเดน่  นาโพธ์ิ    19) คณุตว่นนรีูซนั  ลอนิ    20) คณุทสพล  ญาติ
บรรทงุ    21) คณุทินกร  สวุรรณวงศ์    22) คณุธนตัถ์  แสนวิเศษ    23) คณุธีรนนัท์  แสนยะบตุร    24) คณุธีระพงษ์  เนียมประเสริฐ    
25) คณุนภา  ไชยดิรส    26) คณุนวพร  บตุรโคตร    27) คณุน า้ผึง้  ไทรชมภู    28) คณุน า้ฝน  ข าวงษ์    29) คณุนิตยา  บญุออ่น    
30) คณุบมจ. ไฟฟ้าเกาะพีพี    31) คณุบญุสง่  ประสงค์สนธิ    32) คณุบผุา  บญุสอน    33) คณุประเด็น  เบ็ญจมาส    34) คณุ
ประไพ  พลูภาพ    35) คณุประวิทย์  โคตรพนัธ์    36) คณุประสทิธ์ิ  ชนุฬหวานิช    37) คณุปรางค์  หอยตะค ุ   38) คณุปรียาภรณ์  
จะมงัศรี    39) คณุปวณัณา  วงษ์กนัยา    40) คณุปัณฑารีย์  จนัเกษม    41) คณุปัณฑิตา  แก้วสนุทร    42) คณุพงษ์พฒัน์  เอีย่ม
สะอาด    43) คณุพิมพ์ทอง  โพธ์ิพฒัน์    44) คณุภมรรัตน์  รุ่งเรืองศิลป์    45) คณุภมูิ  ตนัรุจิเลศิ    46) คณุภษูณิศา  ขาวข า    47) 
คณุมณีจนัทร์  วิลามาตย์    48) คณุมนสันนัท์  อสวิฒันโภศิน    49) คณุมลัลกิา  หตัลา่    50) คณุมานะชยั  โรจน์ชยั    51) คณุยทุธ
กิจ  สขุโชติรัตน์    52) คณุยพิุน  ผกูพนั    53) คณุเยาว์  สาโร    54) คณุรังส ี การยสทิธ์ิ    55) คณุลกัษณ์  ฤทธิประศาสตร์    56) คณุ
ล าไย  วรรณทอง    57) คณุวรุตม์  สรุพลชยั    58) คณุวชัรินทร์  บญุวฒัน์    59) คณุวนัเพ็ญ  พลบัเที่ยง    60) คณุวาสนา  แสนบญุ
เรือง    61) คณุวิชิต  ค าพวง    62) คณุวิรัช  ดีหมัน่    63) สอ.วษิณ ุ พิณพงศ์    64) คณุศรีไพร  พีมชยั    65) คณุศศิประภา  เนือ้มี    
66) คณุศิรฎาพร  เค้ามลู    67) คณุศิราพชัร์  วิวฒุอรรคพงษ์    68) คณุสมชาติ  เขียวกนัทา    69) คณุสมชาย  ธ ารงศรีสขุ    70) คุณ
สมชาย  รักขาว    71) คณุสมบญุ  พีระพิสฐิ    72) คณุสมพงษ์  โตวิทยานนัท์    73) คณุสมรส  ชวนช่ืน    74) คณุสมศกัดิ์  คชาใหญ่    
75) คณุสมยั  วิระดา    76) คณุสมิง  นนทะบตุร    77) คณุสมัฤทธ์ิ  จารพิมพ์    78) คณุสายใจ  บรูณบลูย์    79) คณุส าเนียง  ไสยะ
วนั    80) คณุสณิุสา  สขุอุ้ม    81) คณุสนุทร  ชยัวิชิต    82) คณุสภุาพร  สายศรี    83) คณุสุภาวดี  ฝ่ายบญุ    84) คณุสริุนทร์  เกตุ
แก้ว    85) คณุเสถียน  ฤกษ์ดี    86) คณุอกนิษฐ์  ปะติเพนิง    87) คณุอนนัต์  ธิดานปัน    88) คณุอนสุรา  บญุกอง    89) คณุ
อภิชาต  เพชรวารี    90) คณุอรทยั  พลไตร    91) คณุอรพรรณ  ทองเทียม    92) คณุอรพิน  โตกทอง    93) คณุอรสา  หนองน า้ขาว    
94) คณุอคัพล  ไกลถ่ิน    95) คณุองักฤษ  อมรชยักิจ    96) คณุองัศมุาลนิ  กองสมคัร    97) คณุอารยา  ภดูวงจิตร    98) คณุอดุร  สุ
มา    99) คณุอทุยั  จนัทร์กอง    100) คณุอมุารินทร์  ฤทธ์ิเสน   

ประเภทลกูค้าทัว่ไป(คปูองนิสสนั และคปูองหนงัสือพิมพ์สตาร์ซอคเกอร์  จ านวน 100  รางวลั 
1) คณุกวินภพ  เอี่ยมเพชร    2) คณุกาญจนา  เพ็ญกระจา่ง    3) คณุขนิษฐา  ขนัติ    4) คณุจริญญา  ขาวอไุร    5) คณุจรูญ  เข็มนิ
ลา    6) คณุจนัทร  ตอ่ธนกลุ    7) คณุจารุชา  วิศวรุล    8) คณุจ ารัส  จ าปาแก้ว    9) คณุจฑุามณี  เกษสวุรรณ์    10) คณุเจตรินทร์ 
ธานาบณุ    11) คณุแจ๋วแหวว  ปาล ี   12) คณุชนะ  ผิวเหลอืงสวสัดิ์    13) คณุชวลติ  มาตโค้ง    14) คณุชาตรี  ขนัธุนิธิ    15) คณุชา
นนท์  เครือชยั    16) คณุช านาญ  ฉายวิชิต    17) คณุฐิติรัตน์  พรหมรัชรานนท์    18) คณุณเชตตา  ปิยะมหาโชติ    19) คณุณวฒัน์  
ตงัหล้า    20) คณุณฐัธยาน์  จนัทร    21) คณุณฐัศรัณย์  วฒันะพานิช    22) คณุดามิสา  ปองพิมพ์    23) คณุด าริ  กนัหาแก้ว    24) 
คณุทรัพย์ทวี  ภแูช่มโชติ    25) คณุทิพยสดุา  บญุสร้าง    26) คณุเทพโยธิน  สวุรรณกองกลุ    27) คณุธนภทัร  จนัทานิตย์    28) คณุ
ธวชัชยั  โตจนัทร์    29) คณุธีระเดช  แสงสวา่ง    30) คณุนภกลุ  สร้อยทอง    31) คณุนรินทร์  อาตสวสัดิ์    32) คณุน า้ผึง้  ทองปลัง่    
33) คณุนิตติยา  แก้วเสน    34) คณุนิลวรรณ  ภิญโญ    35) คณุเบญจพร  แก้วกาศ    36) คณุปภาพรรณ  สงูสรณจนัทรดี    37) คณุ
ประภาศรี  ตนัศิลา    38) คณุประมณฑ์  จารุทศัน์    39) คณุปรัชญา  รัฐทานนัท์    40) คณุปิยะฉตัร  ลกัขณาโรจน์    41) คณุพงศธร  
สกลุสขุวงศ์    42) คณุพจนารถ  วฒุิญาณะ    43) คณุพนัทสทิ  ชสูกลุ    44) คณุพาศณีวรรณ  จนัทร์แก้ว    45) คณุพิชวุรรณ  เปรม
ปรีดิ์กลุ    46) คณุพิมพ์ใจ  อินทรัตติฑพร    47) คณุพิมพ์ธญัญา  หิริพงศธร    48) คณุพิสฎิฐ  เอี่ยมองค์    49) คณุฟาริดา  ผลไม้    
50) คณุภทัรพล  ศรีพุง่พวง    51) คณุภานมุาศ  มะล ิ    52) คณุมลชยั  แจ้งมณี    53) คณุมลฑน  เสอืจ า    54) คณุยทุธพงศ์  
ลาดยาวโทน    55) คณุระนิล  วงศ์มสูา    56) คณุรักษ์สดุา  ทองริศาร    57) คณุรัชนีวรรณ  เรืองศกัดิ์    58) คณุร าพงึ  สนัติภากรณ์     

รางวลัที่ 4 ประเภทลกูค้าทัว่ไป/ ล าดบัท่ี 59……. 



 
                                                

 
59) คณุรินญา  พดูซื่อ    60) คณุเลอศกัดิ์  เน่ืองจากจ้อย    61) คณุวรรณชยั  เอกวตัร    62) คณุวริศรา  แก้วไชย    63) คณุวชัรพล  
นิ่มสนิท    64) คณุวชัรี  เครือเมฆ    65) คณุวกิลู  บญุซื่อ    66) คณุวิชยั  บงึพรรัตน์    67) คณุวิชาญ  กีรติประสงค์    68) คณุวิไล
วรรณ  ทองมีเพชร    69) คณุวศิรีทอง  แสนทวีสขุ    70) คณุวีณา  หว่งประเสริฐ    71) คณุวีระวฒัน์  ถาวรอรรธ    72) คณุศศินนัท์  
ตรีสทิธ์    73) คณุศกัดิ์สฤษวี  สายมาลยั    74) คณุสกินา  ช านิ    75) คณุสงวนศิลป์  บวัเลง็    76) คณุสดใส  แสงเมล์    77) คณุ
สมศกัดิ์  ปรารถยา    78) คณุสมศกัดิ์  ปัญญาศิริ    79) คณุสรายทุธ  พงษ์ศรีชยั    80) คณุส าเริง  แก้วดวง    81) คณุส าอาง  ค า
พนัธ์    82) คณุสธีุกานต์  ภมูิรา    83) คณุสนุทรี  ปรูะสวุรรณ์    84) คณุสพุรทิพย์  สขุแก้ว    85) คณุสรุชยั  สายยืนยงค์    86) คณุสรุ
ศกัดิ์  พานทอง    87) คณุสลุรัีตน์  กล้าหาญ    88) คณุสวุรัตน์  วิทยชาญวฑิรู    89) คณุสวุิช  เพชรรัตน์    90) คณุสวุิทย์  วงศ์อปุริน    
91) คณุสวุิมล  ไวทยานวุตัต์    92) คณุหดั  ตวัอยา่ง    93) คณุอนชุา  อาตม    94) คณุอมรขยั  วงศ์ประสาร    95) คณุอรุญ  ดวงศรี    
96) คณุองัคณา  โชคชชูยั    97) คณุอมัรินทร์ ทรงสอน    98) คณุอาณตัิ์  คงภกัดี    99) คณุอ านาจ  เชยชม    100) คณุเอือ้มทพิย์  
ปรางค์สวุรรณ   
 

----------------------------------------- 
 

การติดต่อรบัรางวลั 

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

5) ผู้ โชคดีท่ีได้รับรางวลับตัรของขวญัเทสโก้ โลตสั มลูคา่ 1,000 บาท  กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และ
เอกสารการช าระเงินคา่ภาษีรางวลัเป็นจ านวนเงิน  50  บาท  ให้บริษัทฯ (ดวูิธีการช าระเงินคา่ภาษีและชอ่งทาง
จดัสง่เอกสารข้อ 9)  โดยบริษัทฯจะจดัสง่ของรางวลัให้ทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัท่ีได้รับเอกสาร
ครบถ้วนและถกูต้อง  

6) ผู้ โชคดีท่ีได้รับรางวลักระเป๋าเดนิทางล้อลากนิสสนั มลูคา่ 2,500 บาท  กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
และเอกสารการช าระเงินคา่ภาษีรางวลัจ านวนเงิน 125 บาท ให้บริษัท (ดวูิธีการช าระเงินคา่ภาษีและชอ่งทาง
จดัสง่เอกสารข้อ 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(*)   
กรุณาติดตอ่คณุราตรี  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 โชคดีท่ีได้รับรางวลั… 



 
                                                

 
 
8) ผู้ โชคดีท่ีได้รับรางวลัแพคเกจทวัร์ชมการแขง่ขนัฟุตบอล UEFA CHAMPIONS LEAGUE รอบชิงชนะเลิศ ณ 
ประเทศอิตาลี  กรุณาตดิตอ่คณุราตรี  กองสารศรี  สว่นกิจกรรมการตลาด   บริษัท นิสสนั มอเตอร์(ประเทศไทย) 
จ ากดั   โทร. 02-339-3400 ตอ่ 4036 เวลา 09.00-17.00 น.  ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 

9) ชอ่งทางการช าระเงินคา่ภาษีรางวลั   โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุงเทพ  สาขาสยามสแควร์  เลขท่ีบญัชี  
152-069-000-7  ช่ือบญัชี  บริษัท นิสสนั มอเตอร์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ชอ่งทางจดัสง่เอกสาร  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 
แขวงลมุพินี  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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