แผ่นที่ 1

ประกาศผลการจับรางวัล
ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 48
30 สิงหาคม - 2 กันยายน 61 ณ ศูนย์ ประชุมแห่ งชาติสิริกติ ์ิ

รางว ัลประจาว ันที่ 30 สิงหาคม - 2 ก ันยายน พ.ศ. 2561 ร ับบ ัตรทีพ
่ ัก costa well resort pattaya สาหร ับ 2 ท่าน
้ 40 รางว ัล มูลค่ารวมทงสิ
้ 272,000 บาท
ว ันละ 10 รางว ัล ๆ ละ 6,800 บาท รวมทงสิ
ั้ น
ั้ 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

คุณ น้ ำฝน ปรำงค์นวรัตน์
คุณ อำภำพรรณ รำชุรัชต
คุณ พิมพ์พร กิติวรเดช
คุณ ถนอมศักดิ์ โชติกประกำย
คุณ เทพ รัตนเรื องจำรู ญ
คุณ ชุติมำ เมฆธรรม
คุณ ณัฐพร สุรรัตน์
คุณ ศุภวัฒน์ พรไพบูลย์วิทย์
คุณ นิดดำ ประภำวงศ์
คุณ ดวงพร เนียมพลอย
คุณ เกษรำ รัตนกุล
คุณ ปนัดดำ กล่ำบัว
คุณ เครื อวัลย์ ไตรสวัสดิ์วงศ์
คุณ อรรถชัย รำชุรัชต
คุณ ภำณุ วัฒนำนนท์
คุณ สุกญั ญำ โพธิสุวรรณชำติ
คุณ ศมนณัฐ คูห์ศรี วิโรจน์
คุณ สุทิศำ ยุกตจรงค์
คุณ ธนพร คูห์ศรี วิโรจน์
คุณ มำยูร โชติรัตนะศิริ
คุณ พริ ษฐ์ภำกร ปังวิภำส
คุณ ศิรำพร อดุลประวิตรชัย
คุณ นวรัตน์ อัครำสรณี ย ์
คุณ รุ่ งโรจน์ ศุภเวศยสกุล
คุณ ธัญลักษณ์ วีณิน
คุณ มณี รัตน์ วิศวจรรยำ
คุณ ปิ ยพร วัฒนะกิจ
คุณ สุชำดำ ลำภจตุรพิช
คุณ บุษรัญญำ พุทธธนพิทกั ษ์
คุณ ปัทมำ ส่ งสัมพันธ์สกุล
คุณ วริ นพัทธ์ ลีลำสุนทรรังษี
คุณ อรรณพ เกิดแก่น
คุณ สุทิศำ มิคีมำศ
คุณ นงลักษณ์ อินทรพงษ์นุวฒั น์
คุณ วิภำส สุ ทธำรมณ์
คุณ ธงชัย ศรี เพียร
คุณ ธีรทัศน์ อธิ วงศ์ภสั ร์
คุณ จุฑำรัตน์ เผือนพิพฒั น์
คุณ นัฐพร หลำประชำ
คุณ ศิรรัตน์ ธนิตกุล

ว ันที่ / รอบ

30 ส.ค. 61 / 12.00 น.
30 ส.ค. 61 / 12.00 น.
30 ส.ค. 61 / 14.00 น.
30 ส.ค. 61 / 14.00 น.
30 ส.ค. 61 / 16.00 น.
30 ส.ค. 61 / 16.00 น.
30 ส.ค. 61 / 18.00 น.
30 ส.ค. 61 / 18.00 น.
30 ส.ค. 61 / 20.00 น.
30 ส.ค. 61 / 20.00 น.
31 ส.ค. 61 / 12.00 น.
31 ส.ค. 61 / 12.00 น.
31 ส.ค. 61 / 14.00 น.
31 ส.ค. 61 / 14.00 น.
31 ส.ค. 61 / 16.00 น.
31 ส.ค. 61 / 16.00 น.
31 ส.ค. 61 / 18.00 น.
31 ส.ค. 61 / 18.00 น.
31 ส.ค. 61 / 20.00 น.
31 ส.ค. 61 / 20.00 น.
1 ก.ย. 61 / 12.00 น.
1 ก.ย. 61 / 12.00 น.
1 ก.ย. 61 / 14.00 น.
1 ก.ย. 61 / 14.00 น.
1 ก.ย. 61 / 16.00 น.
1 ก.ย. 61 / 16.00 น.
1 ก.ย. 61 / 18.00 น.
1 ก.ย. 61 / 18.00 น.
1 ก.ย. 61 / 20.00 น.
1 ก.ย. 61 / 20.00 น.
2 ก.ย. 61 / 12.00 น.
2 ก.ย. 61 / 12.00 น.
2 ก.ย. 61 / 14.00 น.
2 ก.ย. 61 / 14.00 น.
2 ก.ย. 61 / 16.00 น.
2 ก.ย. 61 / 16.00 น.
2 ก.ย. 61 / 18.00 น.
2 ก.ย. 61 / 18.00 น.
2 ก.ย. 61 / 20.00 น.
2 ก.ย. 61 / 20.00 น.

หมายเหตุ: ผูโ้ ชคดีทไี่ ด้ร ับรางว ัลจากงานไทยเทีย
่ วไทยครงที
ั้ 4่ 8 ต้องติดต่อขอร ับรางว ัลในว ันและเวลาทาการภายในระยะเวลา 60 ว ัน
้ สุดการจ ับรางว ัลในว ันที่ 2 ก.ย.61 ฉะนนผู
น ับแต่ว ันสิน
ั้ โ้ ชคดีทไี่ ด้ร ับรางว ัลจะต้องมาร ับรางว ัลภายในว ันที่ 30 พ.ย.61 หากเลย
กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ และธนาคารฯ สงวนสิทธิข
์ อมอบรางว ัลด ังกล่าวให้ก ับสภากาชาดไทยต่อไป

แผ่นที่ 2

ประกาศผลการจับรางวัล
ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 48
30 สิงหาคม - 2 กันยายน 61 ณ ศูนย์ ประชุมแห่ งชาติสิริกติ ์ิ

(รางว ัลใหญ่) รางว ัลที่ ทีพ
่ ัก Celes samui beachfront pool villa 3 ว ัน 2 คืน
พร้อมตว๋ ั เครือ
่ งบินไป-กล ับ กรุงเทพ-สมุย โดยสายการบิน Bangkok Airways สาหร ับ 2 ท่าน จานวน 2 รางว ัล
้ 162,320 บาท
มูลค่ารางว ัลละ 81,160 บาท รวมมูลค่ารางว ัลรวมทงสิ
ั้ น
่ - นามสกุล
ชือ

No.

1
2

คุณ เพ็ญพร อนุสนธิ์ พรเพิ่ม
คุณ พนิ ดำ เงำประเวศ

ว ันที่ / รอบ

2 ก.ย. 61 / 21.00 น.
2 ก.ย. 61 / 21.00 น.

หมายเหตุ: ผูโ้ ชคดีทไี่ ด้ร ับรางว ัลจากงานไทยเทีย
่ วไทยครงที
ั้ 4่ 8 ต้องติดต่อขอร ับรางว ัลในว ันและเวลาทาการภายในระยะเวลา 60 ว ัน
้ สุดการจ ับรางว ัลในว ันที่ 2 ก.ย.61 ฉะนนผู
น ับแต่ว ันสิน
ั้ โ้ ชคดีทไี่ ด้ร ับรางว ัลจะต้องมาร ับรางว ัลภายในว ันที่ 30 พ.ย.61 หากเลย
กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ และธนาคารฯ สงวนสิทธิข
์ อมอบรางว ัลด ังกล่าวให้ก ับสภากาชาดไทยต่อไป

