
รางวลัที ่1 รถจกัรยานยนตย์ามาฮา่รุน่ QBIX จ านวน 1 รางวลั มลูคา่ 53,500 บาท 

ล ำดับ รำยชือ่-นำมสกลุ จังหวัด

1 พจิติร  พญิญพงษ์ อบุลรำชธำนี

รางวลัที ่2 รถจกัรยานยนตย์ามาฮา่รุน่ FINN จ านวน 1 รางวลั มลูคา่ 44,500 บาท

ล ำดับ รำยชือ่-นำมสกลุ จังหวัด

1 เตอืนจติร ์ สอิง้ทอง สพุรรณบรุี

ล ำดับ รำยชือ่-นำมสกลุ จังหวัด

1 สรุนิทร ์ หตีฉมิ กระบี่

2 เจษฎำ  อำ่วสนิธุศ์ริ ิ กระบี่

3 ธงชยั  เชงิสขุศริกิลุ กรุงเทพฯ

4 วรีพันธ ์ มลวิงค์ กรุงเทพฯ

5 ประภำพ  เอกธรรมกจิ กรุงเทพฯ

6 ภำสพงศ ์ ศรพรหมมำศ กรุงเทพฯ

7 สรินิทพิย ์ พวงจันทรท์อง กรุงเทพฯ

8 ธำดำ  เอีย่มธรีะกลุ กำญจนบรุี

9 วชิยั  จงววิัฒนำกจิ กำญจนบรุี

10 กฤตภิรณ์  คลำ้ยเข็ม กำญจนบรุี

11 สมศักดิ ์ กำญจนำจนิดำมณี กำญจนบรุี

12 เพ็ญศริ ิ พงษ์ภัชำกร กำญจนบรุี

13 รุง่ศักดิ ์ จงรุจโิรจนช์ยั กำญจนบรุี

14 มนตร ี ตัง้กำรุณจติ กำญจนบรุี

15 วเิวก  โชคสมอทอง กำญจนบรุี

16 เกวล ี นติกิจิไพบลูย์ ขอนแกน่

17 กวศีลิป์  นอ้ยชนะ ขอนแกน่

18 สำยยัน  ดวงอปุมำ ขอนแกน่

19 ณัฐกจิ  เกษียร ขอนแกน่

20 ยทุธนำ  ดำวกระจำย จันทบรุี

ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ี"อะไหลแ่ท ้แจกจรงิ ปี6" 

จบัรางวลัคร ัง้ที ่4_วนัที ่10 มกราคม 2562

รางวลัที ่3 เส ือ้ YAMAHA RACING TEAM จ านวน 150 รางวลั มลูคา่ 800 บาท          

                               (จดัสง่ทางไปรษณียไ์ทย(EMS)



21 สมใจ  แซห่ั่น ฉะเชงิเทรำ

22 อรยิสะ  ชว่ยรักษำ ชลบรุี

23 ทัดภมู ิ แซฮ่อ้ ชลบรุี

24 อตกิำนต ์ ส ำลแีกว้ ชลบรุี

25 วันวนัิย  ไชยสำสน์ ชยัภมูิ

26 ฟำรฐ์ฌิำ  สนุทรมณีโชติ ชมุพร

27 บญุเรอืง  บญุเจรญิ เชยีงรำย

28 ชดิชนก  อดุมฤกษ์สกลุ เชยีงรำย

29 วฒุชิยั  มะลิ เชยีงรำย

30 เรวัตร  จณิหว์รำนวิัตร เชยีงรำย

31 พฑินำ  จันทรศ์รี เชยีงใหม่

32 อนุชติ  แตเ้ตีย้ ตรัง

33 กรกติต ์ อัครสวุบิลูย์ ตรัง

34 ปฎพัิทธ ์ คงรักที่ ตรัง

35 ณรงค ์ ครัูตน์ นครปฐม

36 อดศิักดิ ์ ศรอีนุรักษ์ นครปฐม

37 ปวณีรดำ  รอดหลง นครปฐม

38 พลพสิษิฐ ์ พรพรหมมำตร นครปฐม

39 เสน่ห ์ นำมบ ำรุง นครรำชสมีำ

40 ปิยะ  ครอบตะคุ นครรำชสมีำ

41 สวิพร  ชมกลำง นครรำชสมีำ

42 สมศักดิ ์ อปุพงษ์ นครรำชสมีำ

43 ปฎวิัต ิ สงิหท์อง นครรำชสมีำ

44 กัญจน ์ จันค ำพัน นครรำชสมีำ

45 จวน  กรัิมย์ นครรำชสมีำ

46 วภิำดำ  เกอืบกลำง นครรำชสมีำ

47 อภรัิตน ์ เรอืงบญุ นครรำชสมีำ

48 อทัุย  ดำสำ นครรำชสมีำ

49 ณัฐหทัย  ปรำบงเูหลอืม นครรำชสมีำ

50 อ ำนวย  นัดกระโทก นครรำชสมีำ

51 อสิรยิะ  ป่ำแดง นครรำชสมีำ

52 จรีะวัฒน ์ เพ็ชรแดว้ นครรำชสมีำ

53 อรวรรณ  นำมบ ำรุง นครรำชสมีำ

54 โสพัส  ศวิลิัย นครรำชสมีำ

55 เกรยีงไกร  แกน่กระโทก นครรำชสมีำ



56 สรำวทุธิ ์ รวงกระโทก นครรำชสมีำ

57 ศภุลักษณ์  พลดงนอก นครรำชสมีำ

58 อำภำกร  เต็มสงูเนนิ นครรำชสมีำ

59 ธัญลักษณ์  แสนอบุล นครรำชสมีำ

60 สทุธพิงษ์  จุย้หมืน่ไวย นครรำชสมีำ

61 ธนบรูณ์  ชืน่พมิำย นครรำชสมีำ

62 สภุำพร  ด ำรงอัครกลุ นครรำชสมีำ

63 ส ำรำญ  พันคณู นครรำชสมีำ

64 ไพฑรูย ์ เกยีวสงูเนนิ นครรำชสมีำ

65 รชต  ภมูชิยัโยธนิ นครรำชสมีำ

66 จฑุำมำศ  อัศวนินวิัต นครรำชสมีำ

67 จ ำนง  สมหวัง นครรำชสมีำ

68 อำรอบ  แสนเสนำะ นครศรธีรรมรำช

69 สวุัฒน ์ ชำลกีร นครสวรรค์

70 จันทนำ  ศภุะรัชเดช นครสวรรค์

71 ไบคำน  พุทธสงครำม นครสวรรค์

72 ชวศิ  ลลีวัฒนพำนชิ นครสวรรค์

73 สมศักดิ ์ นำมสะกัน นครสวรรค์

74 พมิพป์วณ์ี  อิม่หน ำ นครสวรรค์

75 นงเยำว ์ อ ำพล นครสวรรค์

76 วภิำดำ  ยอดปั้น นครสวรรค์

77 โอภำส  ยอดโอวำท นครสวรรค์

78 กติมิำ  ประสงคส์รำ้ง นครสวรรค์

79 นำตยำ  อิม่หน ำ นครสวรรค์

80 อดเิรก  ตุม้ไธสง บรุรัีมย์

81 พสิษิฐ ์ สภุำวอ บรุรัีมย์

82 สำธติำ  ธรรมลังกำ ปทมุธำนี

83 ถนอม  กจิชระโยธนิ ประจวบครีขีนัธ์

84 สมัฤทธิ ์ เจรญิรุจโิรจน์ ประจวบครีขีนัธ์

85 สไบทพิย ์ วฒุโิชตธินวัฒน์ ประจวบครีขีนัธ์

86 มยรุ ี ตัง้สขุสนัต์ ประจวบครีขีนัธ์

87 กำนตช์นำ  สะสำง พะเยำ

88 ฉัตรปวณ์ี  มงคล พะเยำ

89 สำยันต ์ วงคล์มุปู พะเยำ

90 ธนำยตุ  ชเูอยีด พัทลงุ



91 ชยพล  จรยิวงศพ์ำนชิ พัทลงุ

92 สมหมำย  เพชรสวำ่ง พจิติร

93 ไพบลูย ์ ธรีพงศ์ พษิณุโลก

94 สพุจน ์ บญุเพ็ง เพชรบรุี

95 สนุษิำ  วัฒนวไิลกลุ เพชรบรุี

96 สมเดช  กมลศริ ิ เพชรบรุี

97 สนุสิำ  หอมเมอืง เพชรบรุี

98 สมบตั ิ แซเ่อีย้ว เพชรบรุี

99 ธนชยั  ศรสีทุธสิมัพันธ์ เพชรบรูณ์

100 รำนยี ์ กอ่เกดิ แพร่

101 พงษ์พพัิฒน ์ ออ่นทมุ มหำสำรคำม

102 ณัฐชรัญห ์ เจรญิจริะนันท์ ระยอง

103 โกศล  อนิทเกตุ รำชบรุี

104 สวุนันท ์ เลศิสชุำตวนชิ รำชบรุี

105 ธงชยั  ประกอบโชคน ำชยั ลพบรุี

106 ธดิำรัตน ์ รุง่เรอืง ลพบรุี

107 เจนณรงค ์ ภูท่อง ลพบรุี

108 วณัิชฎำ  ธำตรโีรจน์ ลพบรุี

109 ปรชีำ  แหยมประเสรฐิ ล ำปำง

110 นรนิทร ์ โชคมำก ล ำปำง

111 ประทนิ  จักรเครอื ล ำปำง

112 นธิศิ  ปำลกียุ ล ำพูน

113 ณัฐธดิำ  หมิำนนท์ เลย

114 สมปอง  มิง่ขวัญ ศรสีะเกษ

115 สรุศักดิ ์ อภวิันทล์อืชำ สกลนคร

116 สญัญำ  อึง้อปุละชยั สกลนคร

117 ด ำรงคช์ยั  แซเ่ลำ้ สงขลำ

118 วรชติ  วศิวำนุภำพ สงขลำ

119 อำณัฐ  อนันตส์นิชยั สมทุรปรำกำร

120 นัทภรณ์  เจรญิยิง่ สมทุรปรำกำร

121 อนวิัตติ ์ ศรสีวัสดิ์ สมทุรสำคร

122 ส ำเรงิ  แสงชยัรัตนะ สระบรุี

123 ปรัชญำ  เตโช สระบรุี

124 รังสรรค ์ กิง่แกว้ สระบรุี

125 ส ำรติย ์ อนิทรำม สงิหบ์รุ ี



126 นปิณุ  พัดยนต์ สงิหบ์รุ ี

127 สทุธญำณ์  วเิศษพันธรัุงษี สงิหบ์รุ ี

128 กฤษฏำ  คงทรัพย์ สโุขทัย

129 มงคล  ไทยลี่ สโุขทัย

130 แดน  สระทองทมิ สโุขทัย

131 สวำ่ง  บูส่ ี สโุขทัย

132 ประยทุธ  ทองอนิทร์ สโุขทัย

133 นันทว์ภิำ  พำกยพ์รีวัส สพุรรณบรุี

134 วจิติต  คงจรัลศรี สพุรรณบรุี

135 จำรุวรรณ  วัฒนกจิเจรญิ สพุรรณบรุี

136 พงศศ์ักดิ ์ ค ำนวล สรุำษฎรธ์ำนี

137 จรรยำ  แซฮ่ัว สรุนิทร์

138 อนนท ์ เพ็ชรยิม้ หนองคำย

139 ธวัชชยั  แซต่ัง้ อำ่งทอง

140 นคิม  มกุจนิดำ อดุรธำนี

141 ชยัรัตน ์ สเีขยีว อดุรธำนี

142 ชมุพร  พมิพโ์ยวงษ์ อดุรธำนี

143 ชตุมิำ  กลิน่อดุม อตุรดติถ์

144 พรพพัิฒน ์ จันทร อตุรดติถ์

145 คณุำสนิ  กสกิจิ อทัุยธำนี

146 พยวุำด ี พรมจันทร์ อบุลรำชธำนี

147 ปิยะภร  ไพกะเพศ อบุลรำชธำนี

148 สรุชยั  เยำวบตุร อบุลรำชธำนี

149 ชำญชยั  ผำหยำด อบุลรำชธำนี

150 ชยัวัฒน ์ จ ำปำหอม อบุลรำชธำนี




