แผ่นที่ 1

ประกาศผลการจับรางวัล
ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 43
29 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 ณ ไบเทค บางนา Hall 101

รางว ัลประจาว ันที่ 29 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 บ ัตรกาน ัลห้องพ ัก Bundara on sea, ระยอง ห้อง Deluxe Corner sea view
้ 40 รางว ัล รวมมูลค่า 228,000 บาท
พร้อมอาหารเชา้ ว ันละ 10 รางว ัล ๆ ละ 5,700 บาท รวมทงสิ
ั้ น
่ - นามสกุล
ชือ

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คุณญาณิ นทร์ ชลายนนาวิน
คุณภาวิณี ภัทรธารวณิ ชย์
คุณสุกฤษณ์ เอื้อจิตถาวร
คุณอาภาพรรณ ราชุรัชต
คุณนิภา เจียมโฆสิ ต
คุณถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
คุณสุรียฉ์ าย วังปลาทอง
คุณชนณิ ศา ผ่องแผ้ว
คุณศวิตา บรรจงศิลป์
คุณสรรกมล คงสวัสดิ์วรกุล
คุณณฐนน มัชฌิมาภิโร
คุณวรารัตน์ ผลพรพิเชฐ
คุณโชติรส กิเลนทอง
คุณสุพล อินทรบุญ
คุณทิพปภา นิ ธิอุทยั
คุณพุฒิพงศ์ จิตรเจริ ญวรกิจ
คุณเพชร ก้องกิตติสกุล
คุณพรทิพย์ อุ่นดารงค์การ
คุณสี สุข ระหว่างสุ ข
คุณสุรศักดิ์ สาโท
คุณสุวรรณ โภคะสุวรรณ
คุณกรี ธา วีรธนาภรณ์
คุณนลินภัสร์ สุรหิ รัญศรี กุล
คุณรังสรรค์ เอี่ยมพงษ์
คุณกอบกิจ เธียรปรี ชา
คุณภาณุ วัฒนานนท์
คุณนิสา บารุ งจิตร
คุณพอพันธุ์ จันทนกุล
คุณศุภชัย เลี่ยวสมบูรณ์
คุณนิอร อัศวนภ
คุณอุไรภรณ์ อนุกูลวิทยา
คุณพิชิต ภัทรพรเจริ ญ
คุณจารุ วรรณ ศศิวฒั นพร
คุณชนะเกียรติ อนุสรณ์ศิริกุล
คุณปริ สา สมบูรณ์ศกั ดิ์
คุณกนกภรณ์ ยันตรี สิงห์
คุณศิริรัตน์ ประพันธ์ธุรกิจ
คุณพรพรรณ สิ ทธิ กรกุล
คุณพรรณทิพา ไสน
คุณญาดา ไชยพรเดชเจริ ญ

ว ันที่ / รอบ

29 มิ.ย. 60 / 12.00 น.
29 มิ.ย. 60 / 12.00 น.
29 มิ.ย. 60 / 14.00 น.
29 มิ.ย. 60 / 14.00 น.
29 มิ.ย. 60 / 16.00 น.
29 มิ.ย. 60 / 16.00 น.
29 มิ.ย. 60 / 18.00 น.
29 มิ.ย. 60 / 18.00 น.
29 มิ.ย. 60 / 20.00 น.
29 มิ.ย. 60 / 20.00 น.
30 มิ.ย. 60 / 12.00 น.
30 มิ.ย. 60 / 12.00 น.
30 มิ.ย. 60 / 14.00 น.
30 มิ.ย. 60 / 14.00 น.
30 มิ.ย. 60 / 16.00 น.
30 มิ.ย. 60 / 16.00 น.
30 มิ.ย. 60 / 18.00 น.
30 มิ.ย. 60 / 18.00 น.
30 มิ.ย. 60 / 20.00 น.
30 มิ.ย. 60 / 20.00 น.
1 ก.ค. 60 / 12.00 น.
1 ก.ค. 60 / 12.00 น.
1 ก.ค. 60 / 14.00 น.
1 ก.ค. 60 / 14.00 น.
1 ก.ค. 60 / 16.00 น.
1 ก.ค. 60 / 16.00 น.
1 ก.ค. 60 / 18.00 น.
1 ก.ค. 60 / 18.00 น.
1 ก.ค. 60 / 20.00 น.
1 ก.ค. 60 / 20.00 น.
2 ก.ค. 60 / 12.00 น.
2 ก.ค. 60 / 12.00 น.
2 ก.ค. 60 / 14.00 น.
2 ก.ค. 60 / 14.00 น.
2 ก.ค. 60 / 16.00 น.
2 ก.ค. 60 / 16.00 น.
2 ก.ค. 60 / 18.00 น.
2 ก.ค. 60 / 18.00 น.
2 ก.ค. 60 / 20.00 น.
2 ก.ค. 60 / 20.00 น.

หมายเหตุ: ผูโ้ ชคดีทไี่ ด้ร ับรางว ัลจากงานไทยเทีย
่ วไทยครงที
ั้ ่ 43 ต้องติดต่อขอร ับรางว ัลในว ันและเวลาทาการภายในระยะเวลา 60 ว ัน
้ สุดการจ ับรางว ัลในว ันที่ 2 ก.ค. 60 ฉะนนผู
น ับแต่ว ันสิน
ั้ โ้ ชคดีทไี่ ด้ร ับรางว ัลจะต้องมาร ับรางว ัลภายในว ันที่ 31 ส.ค. 60 หากเลย
กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ และธนาคารฯ สงวนสิทธิข
์ อมอบรางว ัลด ังกล่าวให้ก ับสภากาชาดไทยต่อไป

แผ่นที่ 2

ประกาศผลการจับรางวัล
ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 43
29 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 ณ ไบเทค บางนา Hall 101

(รางว ัลใหญ่) บ ัตรกาน ัลห้องพ ัก the dewa resort koh chang, จ.ตราด 3 ว ัน 2 คืนพร้อมอาหารเชา้
สาหร ับ 2 ท่าน จานวน 2 รางว ัล ๆ ละ 14,000 บาท รวมมูลค่า 28,000 บาท
่ - นามสกุล
ชือ

No.

1
2

คุณพิพฒั น์ คณานุวฒั น์
คุณวัชราภรณ์ เอี่ยมชูกุล

ว ันที่ / รอบ

2 ก.ค. 60 / 21.00 น.
2 ก.ค. 60 / 21.00 น.

หมายเหตุ: ผูโ้ ชคดีทไี่ ด้ร ับรางว ัลจากงานไทยเทีย
่ วไทยครงที
ั้ ่ 43 ต้องติดต่อขอร ับรางว ัลในว ันและเวลาทาการภายในระยะเวลา 60 ว ัน
้ สุดการจ ับรางว ัลในว ันที่ 2 ก.ค. 60 ฉะนนผู
น ับแต่ว ันสิน
ั้ โ้ ชคดีทไี่ ด้ร ับรางว ัลจะต้องมาร ับรางว ัลภายในว ันที่ 31 ส.ค. 60 หากเลย
กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ และธนาคารฯ สงวนสิทธิข
์ อมอบรางว ัลด ังกล่าวให้ก ับสภากาชาดไทยต่อไป

