
ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

1 จตุพร แกว้อุบล 2572474164

2 สัญญา เล้ียงสุพงศ์ 0500107163

รางวัลที ่1  บตัรโดยสารเครื่องบนิไป - กลับท่องเทีย่วประเทศญี่ปุน่ จ านวน 2 รางวัล

ประกาศผลผู้ที่ไดร้ับรางวัล จากการเข้าร่วมโครงการ 
“Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan”

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



1 เสน่ห์ เอกะวิภาต 0580142993
2 เดชา อนุสุวรรณ 0745285970
3 วรกลุ หงษ์วาณิชย์ 2634648375
4 นุชจรินทร์ สังขวัฒน์ 2654494711
5 สถาพร รักพวก 4077168320
6 กทุัณฑ์ ภาสวร 2633030551
7 รัตนา นาฑีสุวรรณ 0497863660
8 พงษ์ชัย ไชฮะนิจ 3552987248
9 ตรียุทธ งามวงศ์ลํ้าเลิศ 0708999234
10 เทสโก ้จํากดั 3801133089
11 ศราวุธ ศรีวรรณวิทย์ 0741297234
12 สมศักด์ิ วิริยะยุทธกร 2633000951
13 วัลภา รัตนชัยพิพัฒร์ 0580201473
14 ประสาร เพิ่มทองอินทร์ 0496658396
15 จันจิรา พรมดี 3801385792
16 สุดาวรรณ พงศ์สุทธิสมบัติ 2655986007
17 สราวุธ ปัญญาวุธ 0745670994
18 ประวีณา จงวสุสุข 1930829691
19 บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากดั 2466262355
20 อุทัย โปรดิวส์ จํากดั 0930444221

รางวัลที่ 2  รางวัลเตมิเงนิส ารองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ 1,000 บาท จ านวน 100 รางวัล

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

21 ประสพชัย อยู่แพ 1010942466
22 ศุภนารี อมรเดชเทวินทร์ 0496173724
23 นาง เกณิกา ศรีสังข์ 3707067136
24 วิธูร รัตนโรม 4138961714
25 ฐานิตา มณีรัตน์ 2633617111
26 พเยาว์ เจริญสุข 3801146251
27 ปริญญา จันทร์ใส 2466592163
28 อุดมลักษณ์ ขาวนวล 0542449916
29 อลิสา เกษมสุขภักดี 3146309804
30 บริษัท สยามบอนเวล จํากดั 2633815191
31 ธิตินันท์ อิทธิพรวณิชย์ 3801115713
32 พิชญาภัค สุสานนท์ 3145968588
33 จงรักษ์ มัลลิกะนาวิน 3739421108
34 กติติโรจน์ ภักดีวงศ์ 0772167219
35 อุดมชัย พิเชษฐานุพงษ์ 3801132139
36 อนิรุทธ์ พฤกษ์ผดุง 0579979425
37 ประสงค์ ดิษฐาพรเศรษฐ์ 4256833684
38 ศยามล ชัยชนะลาภ 1946318115
39 เสาวนีย์ จุฑาเจริญวงศ์ 2633635207
40 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 2632863287

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

41 สุภามาศ สุทธิบุตร 2656018055
42 พีรยุทธ สัจจพันธ์พงษ์ 0542406924
43 คมสัน ศรีชมภู 3443217296
44 คมกฤช วงศ์ธนวัฒน 0837846099
45 พงษ์ศักด์ิ ไตรภูธร 0496293052
46 ชัยยงค์ เตียนถ์เจริญกลุ 1946304931
47 อํานวย ตรวจมรรคา 0744690050
48 สมชาย เงินหิรัญ 0543387644
49 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 0522573740
50 อริยะอีควิปเม้นท์ จํากดั 2632858439
51 สุวัฒน์ ฮีมินกลู 0499483659
52 กฤษณภาณุ อินต๊ะ 1930778427
53 ภัทรดา อาเบะ 3801119373
54 ทัศนัย อรุณโสภา 3801407191
55 ขัตติยะ สุดเสนาะ 0543472908
56 ดุษฎี ศรีสุวงค์ 0542520428
57 มนัสนนท์ ภักดีณรงค์ 3801129768
58 กฤตนนท์ นิลพานิช 0744408754
59 ชุลีพร ธรรมพิพัฒน์ 0744340546
60 อภิชา กู้สกลุชัยธรรม 3801414191

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

61 นิวัติ เอื้อวัฒนะสกลุ 2242341795
62 ฐิติเดช เอี่ยมสะอาด 1887412803
63 เอกชัย หงส์วานิช 1705676224
64 กฤตย์ พวงนาค 2998161565
65 กฤษฎา ปัญญาวัน 3132646614
66 ภาษิต ถาวรนันท์ 0744373922
67 ไพศาล แจ้งกจิกลุ 0741652114
68 ดุสิต ขันติไพศาลสกลุ 1019995506
69 บุษกร เกยีรติเรืองศักด์ิ 1705614320
70 ควอลิต้ี รีพอร์ท จํากดั 0542428828
71 ศระ สีเสม 3160565824
72 สุรเชษฐ์ รุจิระเมธี 0836398787
73 นิกร ยะตานัง 3144860844
74 สมฤทัย โพธิง์ามวงศ์ 3231388486
75 อรรถพล พันธุศ์รี 0742191826
76 อริสา ปานเกษม 0744383266
77 วรรณฑณีย์ ตันติวิกรม 3146529916
78 วลินศรา ด้วงชนะ 0742575826
79 คมกริช คูศิริเจริญพานิช 0745627314
80 นาง นัยนา กล่ินวัน 0823704435

เง่ือนไขในการรับรางวลั
 1. ผู้ที่ได้รับรางวลัจะต้องแสดงเอกสารเพื่อใช้ในการรับรางวลั ส่งมาที่อีเมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บคุคลทั่วไปต้องนําสําเนาบตัรประชาชน 1 ชุด
     • นติิบคุคล ต้องนําสําเนาหนงัสือรับรองบริษัท/สําเนาบตัรประชาชนของกรรมการอย่างนอ้ย 1 ทา่น หนงัสือมอบอํานาจของกรรมการเปน็ผู้ลงนาม และสําเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอย่างละ 1 ชุด
 2. ผู้ที่ได้รับรางวลัที่ 1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวลัหลังประกาศผล หากไม่สามารถติดต่อได้ ภายในวนัที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถือวา่ผู้ที่ได้รับรางวลัสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ
รางวลัใหก้ับผู้ที่ได้รับรางวลัสํารองตามลําดับ
3. ผู้ที่ได้รับรางวลัที่ 2 และ รางวลัที่ 3 จะต้องส่งเอกสารเพื่อใช้ในการรับรางวลัที่อีเมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวนัที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ที่ได้รับรางวลัไม่ส่งเอกสารภายในวนัเวลาที่กําหนด การทางพิเศษฯ 
จะถือวา่ผู้ที่ได้รับรางวลัสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

81 ชัยชนุ ศรีเดชะรินทร์กลุ 0523373900
82 วรวัฒน์ วัฒกยีานนท์ 3145252316
83 กทัลี วรานุภาพกลุ 2491004275
84 จิตติมา ภาษีรอด 1706388928
85 สุทธิเดช พัฒนกําจร 2503279715
86 วิรัช ปทุมถาวรสกลุ 0744328546
87 ไชยรัตน์ แซ่โค้ว 0543040396
88 รัฐการ คีรีวรรณ 0498249260
89 บริษัท ซีโนแปซิฟิคเทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จํากดั 0982781938
90 อริยะอีควิปเม้นท์ จํากดั 1044014642
91 จิระโรจน์ โรจน์พลากร 3541298614
92 ช่อแกว้ ระหงษ์ 3145500860
93 ศรัณย์ ยศยิ่งยงค์ 3146046348
94 สุพรรณ มานุจํา 0496032812
95 กําพล ปีติยา 1705987664
96 สุชาติ ตันติเมฆบุตร 2493494867
97 วราวรรณ ตติยะธนสาร 1940869203
98 พรรณิภา จิรดิลก 0496768412
99 ชาญชัย จงกมานนท์ 3145075836
100 ฤทธิไกร กทิทะเจริญชัย 1055079975

เง่ือนไขในการรับรางวลั
 1. ผู้ที่ได้รับรางวลัจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวลั ส่งมาที่อีเมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทั่วไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
อํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ที่ได้รับรางวลัที่ 1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวลัหลังประกาศผล หากไม่สามารถติดต่อได้ ภายในวนัที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถือวา่ผู้ที่ได้รับ
รางวลัสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวลัให้กับผู้ที่ได้รับรางวลัสํารองตามลําดับ
3. ผู้ที่ได้รับรางวลัที่ 2 และ รางวลัที่ 3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวลัที่อีเมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวนัที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ที่ได้รับรางวลัไม่ส่ง
เอกสารภายในวนัเวลาที่กําหนด การทางพิเศษฯ จะถือวา่ผู้ที่ได้รับรางวลัสละสิทธิ์



1 คเณย์ อภิเชษฐ์โยธา 2633599847
2 สิรวิชญ์ โสภณวัฒนะ 0543351900
3 วรวุฒิ มะอิน 0742372210
4 ปฏิภาณ ปรีดาพงษ์ 0543473852
5 ศจีทิพ ถวิลหวัง 0741985602
6 ศิวพร จินดานาวิน 0543685532
7 สมชาย อินทิราวรนนท์ 2632764807
8 ปรัชญา คุ้มทรัพย์ 0496572716
9 เยาวลักษณ์ เข็มกลัด 0522916876
10 อุทัย โปรดิวส์ จํากดั 3231349526
11 พีรยา เอกจริยาวัฒน์ 0742160306
12 ไวยวุฒิ สุกจิพิริยพันธ์ 1975519459
13 พิชามญชุ์ สลักคํา 0758417138
14 สุรวีร์ วิจิตรธวัชชัย 0543452364
15 วาสนา มุ่งดี 3801091911
16 จันจิรา ภูเดชเพชร 0579919457
17 ยงยุทธ นันตา 3145020716
18 ธีรภัทร์ ทศพล 0744287746
19 ปณิธาน  ท่วมเพ็ชร 0742412354
20 อริยะอีควิปเม้นท์ จํากดั 1042693730

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์

รางวัลที่ 3  รางวัลเตมิเงนิส ารองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ 500 บาท จ านวน 800 รางวัล



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

21 หนึ่งฤทัย เหมือนสอาด 3145520908
22 วรวิภา เศรษฐโกศล 0741632882
23 อรุณ ลีละวัฒน์วัฒนา 0101772086
24 วรวุฒิ เทียนสงค์ 3801155444
25 ปฐมรัชต์ ชินชูศักด์ิ 0771441027
26 พันศักด์ิ จิรวัฒน์สถิตย์ 2632744455
27 ธนดล เกยีรติสมบูรณ์ 0579409473
28 ทรงเกยีรติ เกยีรติพรศิริ 1930753483
29 เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จํากดั 0744391394
30 บริษัท น้ําตาลสระบุรี จํากดั 3144913468
31 เชฏฐชัญญ์ วงศ์ตระกลูกจิ 3801392826
32 ดวงฤทัย โรจนะปัญญาพล 2998357357
33 ณัฐพงษ์ มะโนทัย 0544006892
34 ภูสิทธิ ์มโนภานนท์ 2632783719
35 ศิริพร เจตนาดี 3147021132
36 นางธัญญพัทธ์ จิระนัจพันธ์ 0581035345
37 นาย ธนุส เกดิลาภ 0523692044
38 สายชล เกตุแกว้ 4140436306
39 ฉัตรสุรางค์ กาญจนสาย 2358779352
40 ห้างหุน้ส่วนจํากดั  ฮะเซ้งพาณิชย์ 4139128466

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

41 เสาวลักษณ์ อัศวเกษม 2633686919
42 สุดใจ สุไรมารย์ 0743056994
43 นาย ณัฐพล สุขมาก 3146101996
44 ภูริฑัต สีดาห้าว 0745263330
45 ภูวิช วัฒกรธนะเดช 3146469452
46 เทพ นัยนานนท์ 0542169484
47 ณิภัทร์พน คุ้มไพรี 0580395921
48 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 3147098076
49 ชลลดา อธิปัญญา 3401245072
50 บริษัท นิวล่ี เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากดั 2469690035
51 สมเจตน์ แสงศศิธร 0741917122
52 วชิรวิทย์ แสงศรี 3801090812
53 มลฤดี เสรีพันธ์วงศ์ 2654653255
54 อธิวัฒน์ วงค์คําจันท์ 0496198092
55 ธีรวัต ฤกษ์อํานวยโชค 0837830611
56 จิรภิญญา ประมวล 3146271036
57 ศักด์ิสิทธิ ์เต๋ียวงษ์สุวรรณ์ 1705972624
58 สุวิทย์ แกว้เศษ 0837762419
59 ปวีณา กศุลส่ง 0745237618
60 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 0579707825

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

61 กลุธารินท์ อนะพรอนันต์ 0774392899
62 มนต์ชัย สุดประเสริฐ 0741769970
63 วรวุฒิ ศิลป์วิไลรัตน์ 0579891617
64 ชัยวัฒน์ เนียมอยู่ 0744329938
65 คณิตศักด์ิ โชติภักด์ิศรีแพง 2998132045
66 กษิด์เดช ชูช่วย 3146268588
67 วีรยา ชินสว่างวัฒนกลุ 2634592999
68 กติติศักด์ิ จัดเจนนาวี 0745438050
69 ณัฐพงศ์ แกว้ตระกลูพงษ์ 4140120866
70 บริษัท ซีโนแปซิฟิคเทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จํากดั 3146123740
71 จิระนันท์ เหล่าอ้วน 2998287389
72 ฉัตรพร สุบุญสันต์ 2834883405
73 อนุรักษณ์ สืบวงษ์ 2998466813
74 ลาวัลย์ เวชกจิวานิชย์ 2469732323
75 กติติยา วิสุทธิแพทย์ 2998614077
76 อรรถสิทธิ ์รัตนเดชตระกลู 0742526978
77 ชโลธร ยืนยง 1705816464
78 นัชนัยน์ ไชยสรณะ 2467088157
79 กานต์ ขําเจริญ 1897214145
80 เอมอร ขจรจิตนนท์ 3801123564

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

81 นิตยา แสงอรุณ 3801141300
82 มนัสวี วัฒนจริยา 0523639916
83 ธนาชัย ธนาเจริญพร 0542099228
84 ชัชวิน จันทรโมลี 4270629872
85 สุปราณี จันทรโชติ 0497314540
86 สุภคินี กจิสมัคร 3801096116
87 วรเทพ กจิทวี 3801116400
88 สุนีย์ กจิคุณาเสถียร 0741875618
89 พนิต กางทอง 0524233916
90 บริษัท นิวล่ี เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากดั 1044036866
91 พันธุศั์กด์ิ อําไพพรรณ 2634455639
92 เฉลิมเดช อ่วมทองดี 3801395547
93 ณัฏฐินี  แสวงสุทธิ์ 0496453660
94 พัชรี เสรีพงษ์ 2834872268
95 ธวัช เหล่ียมพิทักษ์ 0498271980
96 กติติพศ มาศพันธ์ 2998300413
97 ณัฐวรรธน์ ทองใบ 0742013074
98 ดารินทร์ ตรีทิพยประภา 2632918119
99 ธนะสิทธิ ์ไชยรัตน์ทอง 0579400401
100 อนุชา โกมลสิงห์ 0496323772

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

101 รัชกร อิ่มกระจ่าง 1887367187
102 ศุภลักษณ์ อาษา 3801416741
103 อายุวัฒน์ สุขพระโพธิ์ 0542904076
104 อรชุมา วรรณสัมผัส 3541403126
105 สุทัศน์ ลิขิตผลจรูญ 0709086594
106 ทักษ์สุตา ปานอุทัย 0745222354
107 สันติธร บุญเจือ 0741669874
108 อัญชนา เจริญร่ืน 3801376908
109 นาย สิทธิชัย กองอาสา 3401175440
110 กติติคุณ หวังวรวิทย์ 0837627699
111 เฉลิมพล อยู่เจริญ 0496985068
112 ชวลิต วงศ์สินคงมั่น 3461489739
113 ดวงพร เรืองอําไพภัทร 0745086802
114 เกษมสันต์ิ พึ่งขํา 0496056972
115 จิระดา พานิชขจรกลุ 2634072615
116 ณัฐภูมิ บรมธนรัตน์ 3801163524
117 ศุภมาส นภาวิชยานันท์ 3801155562
118 น.ส.ปูริภา จงยิ่งศิริ 0579311825
119 วิศิษฐ์ แสงบุษราคัมโชติ 0542735900
120 บริษัท นิวล่ี เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากดั 1019963186

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

121 สมเกยีรติ วายามานนท์ 3537532550
122 วิทยา วัฒนเมธา 3801333500
123 วิรัลฐิตา พรศิริเศรษฐดา 4138479938
124 วีรยุทธ ธงนาค 0709694098
125 สิรภพ ชูกติติอําพร 0496063388
126 พรเพ็ญ ใจสิทธากลุ 3521210864
127 ธัญญา โคศุภ 0542340572
128 เพริศพิชญ์ คูหรัตน์ 2653513111
129 นพดล โกวรรธนะกลุ 3801092406
130 วีรภัทร์ แสงจรัสพงศ์ 0743001058
131 ศิริวรรณ อยู่ประเสริฐ 0744915938
132 วิสุทธิ ์สํารวย 0790201923
133 ณัฐกติต์ ศิริรัตนธัญญะกลุ 2632863671
134 เอกศิลป์ มิ่งวิริยะ 0772144723
135 ทัศนีย์ เจริญคงธรรม 1903645299
136 ขจรศักด์ิ คงวิชาไพสิฐ 3740384692
137 เดชฤทธิ ์คงดุสิต 3801125801
138 วิกรานต์ ขุนสิทธิ์ 2466742083
139 ไชวัชร์ กวีร์ไชพัฐ 1931097691
140 เสริมทองศูนย์บริการธุรกจิ จก. 0543342828

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

141 พัฒนพล เฮงบุญสุขกลุ 3801398642
142 นุชปา วิสฤตานนท์ 2466541619
143 เสรี ล่ิมนววงศ์ 2313705267
144 สาโรจน์ ไพศาลศักดานุภาพ 2017219800
145 กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ 0837237347
146 นาย ณัฏฐวัฒน์ ดนัยดุษฎีกลุ 1450110595
147 สุรศักด์ิ จันทรโรจน์วานิช 2634420151
148 นาย ไพสิฐ การิกาญจน์ 4076999664
149 ประทิน กล้วยน้ํา 2834905981
150 ทัศนีย์  กฤชกระพัน 3161033904
151 มณีรัตน์ อิสรัชตพล 3463935195
152 นายณรงค์ศักด์ิ พิมพ์หนู 3606068518
153 พันธ์ปภพ พันธ์นพนนท์ 3150486278
154 ปาริชาติ พลจตุรัส 4154483248
155 ขวัญเนตร  พรเทวกลุ 2653533063
156 อํานวย ตรวจมรรคา 1968107315
157 ภาสกร แจ่มพึ่ง 0744740514
158 พศวัต จัมมวานิชกลุ 1967375235
159 สิงห์ ขวัญทอง 0742471250
160 พรเลิศ กาญจนนิยต 2633411815

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

161 ทวีศักด์ิ ศรีคํามุล 3801166975
162 สายยนต์ วัชรพนมชัย 2633528919
163 เสกศิษฎ์ ม่วงทอง 0496444092
164 นายไพศาล ประจันพาณิชย์ 0524119036
165 น.ส. จริญญา บุราณสุข 3801160949
166 สังเวย บัวเขียว 3801116698
167 สิรินี ดีหลกเจริญ 3801116129
168 กวิน จรัสเวคิน 0542134380
169 ธัชไท กรีติพงค์ไพบูลย์ 0771441939
170 บริษัท นิวล่ี เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากดั 2632717655
171 ไพบูลย์ อินทรศิริสวัสด์ิ 4155505760
172 ไพรสณฑ์ อาษาศรี 3801125179
173 วรรณี สุรฤทธิเ์ชวง 1618467629
174 ทุติยา สําเภา 0497956732
175 ปิน่ปินัตธ์ เศรษฐวิไล 3801106327
176 อุดมฤทธิ ์ศุภณีดิส 0744341666
177 นิพนธ์ แย้มสรวล 0522672140
178 วรรณา มุ่งทวีเกยีรติ 0836386851
179 สิทธิพร ดวงเจริญ 3801160859
180 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 3131145174

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

181 ปรีชา วรธงไชย 3146734396
182 กนกวรรณ เมืองมินทร์ 0523303836
183 นภดล เมธาธไนศวรรย์ 3147215772
184 อุดม ธีระพงษ์พรหม 3773222963
185 อริศรา ตันติวัฒนพงศ์ 0741552610
186 อารยา  ดือเวล 0543642748
187 วัชระศักด์ิ ดอกพุดซา 0543068220
188 อภิวัฒน์ จันทร์เสริม 3801093771
189 ปนัดดา เกง่พล 1367528114
190 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 3738427172
191 อาคม อนะมาน 3145172924
192 สุเทพ สุขนิรมล 1367041730
193 พนิดา สอลอ 0741718818
194 ชโลม วรสิริบรม 0523518988
195 สมเกยีรติ เลิศกติติสกลุ 3801123736
196 ต้น ลีนาวงศ์ 0936286317
197 สุริยะ บุญศร๊ 3441944640
198 วีรวัฒน์ จงสุนทรศรี 0741363554
199 อนันต์ โฆษิตเศรษฐ 3161041216
200 บริษัท สยามบอนเวล จํากดั 2633997911

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

201 กติติชัย วัฒนอารีกลุ 0522992012
202 เอิบ พงบุหงอ 2572697124
203 สมบูรณ์ เผือกนรินทร์ 3723707268
204 พีรพงษ์ ปุณมนัสโภควิชญ์ 4139078802
205 พันกจิ ประทานพรทิพย์ 0499351323
206 กลุจิรา เตชะวัฒนวรรณา 3537570710
207 อรรถวรรณ เจียนระลึก 0543343292
208 อารยา แสงกระจ่าง 1931079931
209 ภัทรวดี เขมาสิทธิ์ 0745296674
210 วรสิทธิ ์กจิกติติกร 1706066432
211 น.ส.ปภากร โสภณบุลภรณ์ 0741669586
212 ดํารงณ์ สมุทรนาค 2360900824
213 จิรวัฒน์ วงษ์ทศรัตน์ 2360070872
214 สมเกยีรติ ลาภวงศ์เมธี 2633606903
215 นางสาว เบญจมาศ พิมพาแป้น 3146873548
216 เอก นุ่มน้อย 2634057031
217 ณัฐนันท์ นพชัยธนวัฒน์ 3541377110
218 นิรมล ทนงศักด์ิมนตรี 0745354882
219 กณวรรธน์ ใจพรหม 0496418108
220 บริษัท ซีโนแปซิฟิคเทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จํากดั 2437688430

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

221 นิวัฒน์ แสงวิรุฬห์ 0741933778
222 อภินันท์ ศกนุตนาคลาภ 2834827791
223 จิตติมา วุฒิชัย 0742576418
224 พิพัฒน์ ว่องวันดี 1117583315
225 ดาฤทธิ ์วรรณศิริโชค 0523004284
226 สุรัชต์ ธัญญโนทัย 3147248204
227 ปรีชา โถปัญญา 0524844412
228 กติติชัย จันทรจิรวงศ์ 0524819020
229 ภัสกร กรีทอง 1623280115
230 บริษัท เคอร่ี สยามซีพอร์ต จํากดั 3738406052
231 ไพลิน เส่งกี่ 0745386354
232 วีระพล สุภัทรวณิชย์ 3605410598
233 กาญจนา วิศววงศ์ฤทธิ์ 0836230435
234 ธงชัย พฤษศิริสมบัติ 3146977372
235 สุทธิพงษ์ โตปินใจ 3801371539
236 กฤตภาส จุลวงศ์ 3146824892
237 สรสิช โคตรธรรม 0498295356
238 อภิชาติ สุวะรัตน์ 3146128300
239 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 0250357866
240 บริษัท สหออฟฟิศ จํากดั 2654568455

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

241 อัศวิน ศรีรุ่งโรจน์ 0542694044
242 ตรีทเศศ เลิศสัตยานุศักด์ิ 0742248498
243 นาย สุเทพ มูเราะ 4155222400
244 สกลุทิพย์ ปิน่สมบูรณ์ 0543145356
245 เอกรินทร์ นิลทรัพย์ 3160929168
246 น.ส. วรญา ธีระจิตต์ 3541449750
247 สมศักด์ิ ตันติพิมลพันธ์ 2633683543
248 สมนึก ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์ 0543583100
249 สมพล เกตุสกลุ 0744426994
250 บริษัท นิวล่ี เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากดั 2632939767
251 ธนพล เอกมานะชัย 0524533420
252 สุเมธ หลุ่มบุญเรือง 0744930530
253 กวินธร แสงสาคร 2869811043
254 คณิศร์พงศ์ เศวตพัชราภรณ์ 2632975335
255 ภาณุพงศ์ วุฒิชาติ 0744898018
256 ณัฐนี พันธนรัตน์ 3801376314
257 บุญสม จารุศิริธรางกรู 0524149388
258 ศิรินทร กงัวานสายชล 0542083484
259 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 0741817810
260 บริษัท นิวล่ี เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากดั 2632984103

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

261 สุวีระ เอมจันทรา 3739405972
262 ภานุมาศ สุขเมือง 0742464258
263 ภัสรดา สิระวัฒภัค 0743381634
264 ชีวภาส โศภารักษ์ 0543727452
265 จักรวาล วิทยาเศรษฐกลุ 0837694307
266 สุรีพร ปิน่ทอง 0579510289
267 บุญเลิศ ฉิมพัด 3949289611
268 สุชิรัตน์ ใจดี 0743463266
269 มารุต งามกลุสืรืทรัพย์ 1897065329
270 อัครเดช แกน่ทอง 2834845556
271 อัครเดช หาญบูรณรักษ์ 2468892099
272 นาง จุฑามาส สินธุสาร 0543325884
273 กําจัด ศุขกสิกร 0496552460
274 วรรณาพา ศรีทรัพย์ 3160940304
275 วรนุช มูลสาร 0524485612
276 ไตรเทพ คล้ายจินดา 0542197100
277 วิเชียร โกยทรัพย์ 3801119408
278 วิภาดา กลัดหว่าง 0743271378
279 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 4139223266
280 บริษัท ปัน้ศิลป์ จํากดั 0543311212

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

281 นพวัตต์ิ วิวัฒน์สินสุข 2834885819
282 อธิพงศ์ วงศ์ศิริพรพันธ์ 3801411675
283 นายชิณพัชร์ ปิยะพรพันธ์ 0497661388
284 น.ส.  ประไพวรรณ ทองภู่ 1930818091
285 โสภณ ทวีสุข 3145461740
286 ธนัญญา เตชะวิเศษ 0101896374
287 ต้นตกาล จันทรเสนา 3801105882
288 อัญชุลี คงเพชร 0741963378
289 พันเอกหญิงเติมสุข กรูประวัติ 0741585250
290 จิรพร กมลสวัสด์ิ 0500016763
291 ชื่นชนนี เหรียญเจริญ 0744405170
292 ธราธิป นิรมลไพสิฐ 0743205138
293 เอกราช เทพพิทักษ์ 3801091051
294 จักรฤทธิ ์โชติดํารงค์ 0837791379
295 สิทธิเดช ชาญบัญชา 3545850070
296 ระวีวรรณ ชนวัฒน์ 0110221524
297 นุสราพร สิรยายน 0543254348
298 บริษัท ซีโนแปซิฟิคเทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จํากดั 1035430994
299 บริษัท ซีโนแปซิฟิคเทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จํากดั 1035580290
300 ควอลิต้ี รีพอร์ท จํากดั 3146986348

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

301 ธนานันท์ อรุณรักษ์ติชัย 1175781107
302 วงศกร สายอรุณ 0499425723
303 น.ส. ชัญญนิษฐ์ วัฒนสุนทรฤทัย 3801043092
304 นวลจันทร์ วลิตวรางค์กรู 0542815356
305 ธนภัทร ธัญญเจริญ 0544167532
306 ประวิตร จิตรปัญญา 3146667996
307 รัชนีวรรณ ขุมพรหม 1043353474
308 ประเสริฐ แกว้สมนึกสกลุ 3160378512
309 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 0745683266
310 มิ้งค์ แอนด์ ซีน จํากดั 3949113851
311 นาย สราวุธ เหล็งเอี่ยม 0496119260
312 สมิต สัมปัตตะวนิช 3464135003
313 สิทธิพร ศรีอัศวประเสริฐ 0744739810
314 ไกรพิชญ์ พจนธนันต์ชัย 3739472852
315 วรานันท์ ป้านสกลุ 3160520928
316 ณัฐกานต์ สาดประดับ 0497053740
317 ปานพิมพ์ เธียรภัทรวิทย์ 0523089228
318 ปัณณธร เทพหัสดิน 0743362674
319 น.ส.สิฌาภัทร จัดกระบวนพล 0542661708
320 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 0741684162

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

321 ดอน โสสาร 0542454700
322 นวลจันทร์ วลิตวรางค์กรู 0543789132
323 วรวุฒิ วงศ์ทรายทอง 3801086985
324 วีรภัทร มณีนาวา 0744343426
325 จินตนา นิวาศานนท์ 2834877255
326 อัจฉราวดี นิตยวรรธนะ 0772084419
327 กมัพล ถาวรนิธิจรัญ 0741758978
328 พรชัย จันทร์ถาวร 0523212700
329 สุนทร กติติกาญจนากร 4152815632
330 วิริญา ศรีวิชัย 0745385266
331 ปิยะนาถ เอื้ออริยะพานิชกลุ 0742171490
332 สุลออ อธิสันต์บดี 1044332866
333 มัทนา แสงจินดาวงษ์ 2634096199
334 วิไลลักษณ์ ศิวิลัย 0742535330
335 ธงชัย วาณิชย์เสริมกลุ 0522812668
336 เอนกวิธ วํฒนธรรม 0999641440
337 สุพจน์ วงศืสุทธิรัตน์ 4256458820
338 นพรัตน์ ทัตสิริวรวัฒน์ 2361027544
339 ศิริรัตน์ ทวีวัฒนปรีชา 2834899031
340 บริษัท ซีโนแปซิฟิคเทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จํากดั 0523359020

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

341 ธีรภัทร สัจจาธรรม 3801155112
342 อนันต์เทพ สงวนจังวงศ์ 0497686156
343 ธงชัย  ว่องไวกจิวัฒนา 2633848791
344 สวัสดี นาอุดม 0772289683
345 ปริญญา แจ่มสวัสด์ิ 0497643116
346 ชลพฤกษ จันทร์จรัสแสง 3146536684
347 มารุต งามกลุสืรืทรัพย์ 0741315090
348 นาย มกรา เกศอังคณา 0579932513
349 วีณา กจิไพศาลรุ่งเรือง 0543226732
350 บริษัทลีโอวูด อินเตอร์เทรด จํากดั 0742880018
351 วราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ 3441920096
352 ชัชชัย แสงรัตน์ 0522644156
353 จินดา ภูตยานันท์ 0742975010
354 ยุรณัฐ พจนปรีชาชาญ 2998094253
355 สุชาติ ธาราธีรพลพร 0497227292
356 ณภัสสรณ์ ธนโชคพันธ์ชัย 0498048124
357 กวี ชินศาศวัต 2502003971
358 ชไมพร ชํานาญพานิชย์ 0741562594
359 บริษัท ไทยโบแนนซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล จํากดั 0497114348
360 ควอลิต้ี รีพอร์ท จํากดั 3145533756

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

361 ชินวัฒน์ สุวดินทร์กรู 0999366208
362 พรทิพย์ ศิริรัตนกลู 1705508176
363 เสกสรร พัชรากติติ 2634181015
364 ภาภิญญ์ ธนศรีวนิชชัย 2633652823
365 ภคนันท์ เฉลิมทรัพย์ 3801141602
366 ศุภมิตร จีนนอก 1033195179
367 หญิงอําภาพร คงคาชนะ 0579634113
368 เมทาวี เกณฑ์พิมาย 0771977635
369 วีรวัฒน์ กติติโชติพันธุ์ 0837649363
370 ห้างหุน้ส่วนจํากดั พ.ีเค.เทคเอ็นจิเนียร่ิง 1042714418
371 นายประพัฒน์ อินทพงศ์ 4063235408
372 นาย  ธนา วิชิโต 0498106812
373 กติติมา เลิศสกลุทอง 3801121843
374 นจวรรณ พีรานนท์ 0542871724
375 กวิน ธาระวานิช 3160582064
376 สิริกร ศรีบุบผา 3146568268
377 วันชัย จารุกจิจรูญ 0497052492
378 สมบัติ จันสุระวงษ์ 0497547596
379 อุษณี โฆสิตวัน 0579725553
380 ห้างหุน้ส่วนจํากดั  ฮะเซ้งพาณิชย์ 0543078028

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

381 นัฐวุฒิ อัมพรศักด์ิศิริ 3801156099
382 ชาติชาย สุทธิวรชัย 2634162263
383 สมศักด์ิ วรสานนท์ 2632968039
384 กติติพงษ์ ปูก่ลํ่า 0743469010
385 ทศวัชร ต้ังสุพงษ์ 1796793843
386 ณัฐติกา จารนัย 0497083500
387 พุทธิพงษ์ จรูญสิริพันธ์ 3801147034
388 สุธัญญา ขุนพ่วง 0745707506
389 วัฒนา  วิริยะพรเลิศ 0935505453
390 บริษัท ซีโนแปซิฟิคเทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จํากดั 1020218802
391 กมัพล วัฒน์สุขสันต์ 0496857324
392 ทนงค์ โพธิ 2834888794
393 ทวีศักด์ิ พันธุวัฒนา 0837297027
394 หทัยทิพย์ พรมดี 0542657868
395 พจนาถ ธารไพฑูรย์ 2998540285
396 สมลักษณ์ เตชสมบูรณ์สุข 0496694188
397 เอกลักษณ์ ชะเอม 3801093840
398 รัชพงษ์ จิรนันทศักด์ิ 3547162358
399 บุญชนะ จิตกรีสร 0496509788
400 กติติพงษ์ กติติยันตการ 0541867660

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

401 ธีรพัฒน์ เหล็กกล้า 0580006641
402 ธนเดช สุขศีล 2998916349
403 พรประเสริฐ ศรีอรุณศิริสกลุ 2870022771
404 พีระพัชร์ วิริยะธนการ 1705680752
405 อรอุมา ศรีตระกลู 3801141813
406 ทรัพย์มงคล รักษ์อารีกลุ 1931101915
407 วิมลรัตน์ เพ็งหอม 3801119124
408 สิทธิฤทธิ ์วาสนะสุขะ 2834865540
409 อนุชา ถิรวรธรรม 0497262588
410 เกรียงศักด์ิ   ชมเชย 0543264332
411 นางสาว ชุติมา เหล่าเกรียงไกร 3359898816
412 ณัฐพล ศิริไพโรจน์ 0825485331
413 อนุรักษ์ เจริญสวัสด์ิ 0579830465
414 ธีฤทธิ ์จิตต์ศิริ 3745704420
415 วัชรินทร์ คิดโปร่ง 0742220898
416 ภัทรกร กลูธีรพงศ์ 3801164346
417 เนติภูมิ กระจ่างเนตร 0542162636
418 บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากดั 2466877507
419 บริษัท นวโลหะไทย จํากดั 0542069452
420 บริษัทชูโอโคคิ (ประเทศไทย) จํากดั 2834828443

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

421 ปราโมทย์ หน่องพงษ์ 0741775746
422 ณัฐฐ์ วัชรเมธากาญจน์ 0744653170
423 มงคล แม้นมาลัย 0497850796
424 ปิน่สุวรรณ พุทธใจ 3144890124
425 สมเจตน์ บุญเสริมวงศ์กจิ 3146552828
426 รัฐพนธ์ ทาทอง 0741447250
427 ภาณุเดช จันทร์แจ้ง 3146864828
428 นัทธพงศ์ จันทนาพฤกษ์ 4256766500
429 บุญเลิศ เกดิทอง 0579776049
430 บริษัท ไทยฟูดแอนด์เคมิคอล จํากดั 0496107196
431 อรทัย หมู่มาก 2998916333
432 นรินทร์ วงศ์ภัทรนนท์ 0771889219
433 ปรเมช ลวันยานนท์ 0742194434
434 พงษ์พิพัฒน์ มีสวย 0745306978
435 นิภา พรฐิติโภคิน 0497294732
436 จินตนา จินะปริวัตอาภรณ์ 0741795986
437 ธวัชชัย จําปาสัก 3145551932
438 น.ส มาริสา ขาวทอง 0742350082
439 วันชัย กล่อมแสงศรี 0745713170
440 เพลินจิต เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 3801116640

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

441 เกยีรติณรงค์ วงศ์งาม 2998861229
442 สมชาย พิศาลเมธี 3148094310
443 รังสรรค์ ปัญญานนท์ 3160386624
444 ธาร บูรณศิริ 0741907842
445 มนตรี บุญยะธาน 1705739248
446 พลนิวัฒ เนตรสุวรรณ 0541839644
447 นิมิต จิตติปาลนันท์ 0497406188
448 น.ส.กมลปรีด์ิ จันทรโคตร 2834878011
449 ดลยา กระต่ายจีน 1117817427
450 บริษัท เคอร่ี สยามซีพอร์ต จํากดั 0542006236
451 สิปปนนท์ อินทรสวัสด์ิ 3547341878
452 วิภาศิริ อมรวิทยาเวช 2634578407
453 อนิรุทธ์ สีมอ 3361864336
454 กศิินีย์ เลาหวิโรจน์ 0744942946
455 รัสรินทร์ ชีวะเจริญไชย 0523871068
456 เทอดจิตต์ วศินยนต์ 2503233571
457 ธนกฤต จงจิรนนท์ 0741696082
458 ราชันย์ คณะเจริญ 0522666172
459 กญัรดา เกษมดลธรรม 0543737644
460 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 0823741123

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

461 นิวัติ เอื้อวัฒนะสกลุ 3541457814
462 ณัฏฐา วงศ์เทพวาณิชย์ 0497973100
463 วรวุฒิ วงศ์ทรายทอง 2998910813
464 เกลียวพัตรา มารีประสิทธิ์ 3738433156
465 สิวะพงศ์ พงศ์โสภา 0741317554
466 ธนวัฒน์ นภาอารักษ์ 0496324556
467 ธน ธัมนัฎฐ์ 3605364518
468 ธนพัฒน์ ชินอานุภาพ 0773476467
469 นาย อรรถพล แกว้พิลา 0579455761
470 ศรัณย์ วชิรจีรกลุ 2466662659
471 กาญจนา เฮงสุนทร 3383095760
472 นิรมล สุวัธนเดชา 2654467831
473 วีรกร สายเทพ 0523438476
474 พีระพงษ์ วรานนท์ 3146597804
475 กงัสดาล นิลอาชา 3443201824
476 ชินธันย์ ธนันท์สิทธิโชค 0032516598
477 กอ่เกยีรติ ชื่นสุนทร 0110214868
478 ศิวโรจณ์ คงสกลุ 3145710396
479 นายทวีศักด์ิ กลับช่วย 0250077850
480 นรินทร์ วงศ์ภัทรนนท์ 3773262115

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

481 นางขวัญนภา ศรีทุนะโยธิน 2360026072
482 อัญชลี ลีพันแสง 2361141208
483 ธนศักด์ิ ร่ืนหาญ 2998575597
484 น.ส. เธียรพร วงศ์ก าแหงหาษ 0543633436
485 สรพงศ์ เทอดสุวรรณ 2632927063
486 นิชาภา จิรธนาธร 0543664572
487 กวิสราภรณ์ คันศรวสิษฐ์ 3541329254
488 ยุทธนา เข็มนาค 1706031360
489 ชาตรี ขาวสกลุ 3160910560
490 เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จํากดั 3738411220
491 นทีธร มีชัย 3145391468
492 วิโรจน์ ปรัชญาวิวัฒน์เดชา 0742807778
493 ปิยะนันท์ ทวีสิน 4139425314
494 นฤตยา ติระสังขะ 4152610384
495 ประภาภรณ์ ต่อมยิ้ม 0745240402
496 รวิภาส ตระกลูชนะ 0497807196
497 ปิยะวรรณ จันทะวงษ์ 0580566801
498 ห้างหุน้ส่วนจํากดั สยามพ้อย 45 0741655458
499 นฤพล ล้ีสุวรรณ 2632707895
500 บริษัท ซีโนแปซิฟิคเทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จํากดั 1044366546

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

501 วีนัส สันขาว 0496181660
502 วรวุฒิ วงศ์ทรายทอง 0741400210
503 ภัทรพล เลิศธเนศ 0250153530
504 ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์ 4140366738
505 ศรัณรักษ์ ประสานพรรณ์ 3801104828
506 สามชัย เบญจปฐมรงค์ 3146288732
507 วศิน บูรณะเหตุ 0837731459
508 ปรีชา บริณายกานนท์ 3145765628
509 วัชรี กนกวิลาศ 3160921264
510 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 0542754892
511 ทํานอง แสบงบาล 1961056787
512 ประสิทธ์ วีระเกยีรติกจิ 0823596883
513 นันท์นภัส ลีเศรษฐเลิศ 0745266034
514 น.ส. วิชชุดา พงษ์หิรัญญ์ 4263158160
515 พอเจตน์ ปัญญาใส 3651699844
516 ณัฐพล บุญรัตน์ 3801149601
517 นิตยา บานทรงกจิ 0743223986
518 บุญรวม ดาศรี 3801117895
519 โอบอุ้ม กนกลีวงศ์ 2634033799
520 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 2654592519

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

521 ศรินรัตน์ อธิอัครวัฒน์ 2634031671
522 โสรัชย์ สิงคาลวนิช 2634638039
523 ณรงค์ สมพงษ์ 0250320122
524 ผ่องพรรณ ลิขนสุทธิ์ 1930774299
525 วริทธิน์ันท์ ชัยพรธนะนันท์ 0744942034
526 นาย พรหมฉัตร เจริญพัฒน์ 3147144268
527 วิบูลย์ จันทร์น้อย 0580136273
528 กติติพันธ์ คงสุด 3773313715
529 ห้างหุน้ส่วนจํากดั เซ้าท์ซิต้ีซัพพลาย 0743060354
530 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 0772115971
531 สุวรรณี เสาองค์ 1035438754
532 นรินทร์ สถานุพงษ์ 0541875228
533 ภัคภร สงวนศักด์ิ 0543752668
534 บุศราภา ลีละวัฒน์ 3362334208
535 ทวีเดช ภูอ่ารีย์ 1706463360
536 ภาวิณี พัฒนจันทร์ 0741676994
537 มานะ ฝอยทอง 0579959761
538 ณัทฐพงศ์ ล้อพิศาลไชย 0523483580
539 นาย ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกลุ 1882592211
540 เอกกวีร์ ฤทธิประวัจิ 0497787788

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

541 ณฤมล อักษรณรงค์ 3801090873
542 สมใจ โพธิเ์งิน 4256673700
543 ธัญญรัตน์ พัฒนาอารีกลุ 3145952284
544 นาย วุฒิศักศ์ิ เจริญวงศ์มิตร 4065737072
545 รุจ จิตสุทธิญาณ 0497123452
546 พิมพวดี งอกคํา 3652621652
547 ณัฐกจิ กรีติกสิกร 0496301068
548 บริสค์เนส เวิร์คเกอร์ 0496450108
549 บริษัท โพธิรัตนเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 0542548780
550 บริษัท สยามบอนเวล จํากดั 2242507571
551 นายกติติศักด์ิ อินผัด 3147261452
552 พงศธร อรุณรัตนชัยกลุ 3145077756
553 นที วรสัมปุรณะ 3146543612
554 อัครเดช บรรชรรัตน์ 3161029264
555 มาตุภูมิ แย้มบุญชู 3147163820
556 มณีรัตน์ ไชยภักดี 0745398002
557 นพวรรณ เจียมมะเริง 2654702711
558 บริษัท กรุงเทพชลกจิ จํากดั 2466695795
559 อนุวัตร ยุทธพงศ์พิสุทธิ 2834818853
560 บริษัท เมย์แลนด์แอพพาเรลส์ จํากดั 1038608930

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

561 ปณิตนุช อังกรูวรัญญู 0580043185
562 นริศ ศรีเพ็ชรดานนท์ 2313614627
563 วัชรี วงษ์ขุนพล 0741390018
564 นภัสกร ลินด์การ์ด 0999356656
565 ภัทรพล ทัดมาลัย 0837849571
566 ณัฐสิทธิ ์เตชะบุตร 0745511602
567 เกศินี เกดิสินธ์ชัย 0543995004
568 นิรมล กมลจรรยาเลิศ 0744944050
569 ห้างหุน้ส่วนจํากดั เมทัลแมค 3773182339
570 บริษัท ซีโนแปซิฟิคเทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จํากดั 0542823516
571 นายสันติภาพ สุขกจิ 0542767852
572 สุวรรณี สังข์ทอง 0542567612
573 ปาลิตา มากแจ้ง 0524002844
574 ปรัชญา วัดน้อย 0744870770
575 ภัทรยล วรรธนะสาร 0522511644
576 ธีระ งามจิรวิโรจน์ 0744788434
577 จิราภรณ์ คุณสิน 3801368601
578 น.ส. พีรินทร แกว้ลาย 4140354610
579 สโรชา เกษแกว้ 0743326530
580 ธัญมาศ กจิวิทย์ 3146713692

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

581 จรูญ อิงคมนตรี 0110404292
582 จารุพร วัฒนพรภัณฑ์ 2571303156
583 สรรพการ เลขะวณิช 0743402258
584 อรรถกร มุนิกานนท์ 0580299713
585 ธานินทร์ พุ่มไพศาล 2502008515
586 ณัฐกร พรหมอุดม 0742023266
587 ฐิตารีย์ ดําทองสุก 0745053746
588 เจริญ คําภู่ 2633688823
589 วิจิตร ภูมิชัยวิวัฒน์ 3160317872
590 บริษัท น้ําตาลสระบุรี จํากดั 0523931180
591 สันติ อิทธิเวชชัย 0543371692
592 ธีรวัฒน์ เสรีวิชยสวัสด์ิ 0580814209
593 นิชกานต์ ฤกษชาญชัย 2491143235
594 ชญานี พรหมสูงยาง 3146779724
595 นาย อรรคเดช ไตรศรี 0496098940
596 อรวรรณ แดงบุญเรือง 0499786651
597 อรอนงค์ พงษ์ไพจิตร 0745141922
598 รัสรินทร์ ชีวะเจริญไชย 4139935682
599 ชัยยุทธ ชาญสุทธิกนก 4035502139
600 ไสว กาศรัมย์ 0745027810

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

601 สุรศักด์ิ อาจธิมะ 3801158293
602 สมลักษณ์ อดุลวิทย์ 0837731043
603 ทัศนี ยอดคํา 2501467875
604 ดนัย ภักดีอุธรณ์ 3443064592
605 อาสยา ปราชญาพร 2634133399
606 ธนชานันท์ ทรรศนีย์พงษ์ 1705630672
607 กรวรรณ จิยะพงศ์ 3801034621
608 ธิติยะ จิตรวิมล 0745355186
609 นางสาว มยุรี จันทเริง 3145783228
610 แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จํากดั 0543704412
611 พิพัฒน์ ศรีธรรมวงศ์ 0497976764
612 ศิริจิต แย้มประยงค์ 0743062546
613 ชายชาญ พิบูลพงศ์พันธ์ 2503333315
614 เบญญาภา ปัถวัลย์ 0741378386
615 สมชาย บัญปัญญา 0496558364
616 สุริยา จําปาทอง 0523307228
617 ศิริมนตร์ ตันติพงศ์ทวี 3160971200
618 ไพโรจน์ เกล้าทศพร 0743171106
619 ธนฉัตร บูรณะภักดี 3160606192
620 มิ้งค์ แอนด์ ซีน จํากดั 1706381344

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

621 นพมาศ เล็กอุทัยพานิช 1533737314
622 ลภัสวรรณ มหัทธนพันธุ์ 2491111315
623 นริศรา  บุญศิริ 0982495746
624 ธนาคม นิคมคาย 1940922931
625 ลลนันท์ โตดี 3801400634
626 นิดา แซ่แต้ 0772075667
627 สุชาติ จตุรเสถียรชัย 3773861555
628 ศุภวารีพร แกว้โบราณ 0745321874
629 บุษกร เกยีรติเรืองศักด์ิ 0930436173
630 วิทยา กาญจนสวัสด์ิ 0773631443
631 ชูชัย โอภาสวงศ์ 3652534724
632 ธัชนพ เอกรังษี 3145553612
633 สุขุม วงษ์วรรณ 2633622743
634 วรวุฒิ บุญมาพบ 3801370264
635 จิตรา ปาลศรี 0542119644
636 ศุภสรา ชุดไธสง 0742858370
637 เอกพงษ์ นาคทอง 1705870160
638 ญาติกา นันท์ฐณัฏ 1967274099
639 แสนฤทธิ ์กล่ินลําดวน 3145958364
640 สิริพร น้อยเจริญ 0743353362

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

641 รัตนา อังคารชัย 0523019388
642 คมสัน สุนทระศานติก 0524150476
643 ชัยยา สํ่าประเสริฐ 1033208027
644 สาธิต เลิศวงศ์จรีกลุ 0741994722
645 ปรัชญา เร่ิมรอดทุกข์ 3146240252
646 พิทักษ์ เมธาประยูร 4217991773
647 พิชย์ธนา บุญยานุช 3605290822
648 ชิตชัย ดีเลิศ 2633803511
649 บริษัท ซีโนแปซิฟิคเทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จํากดั 0742674914
650 บริษัท ซีโนแปซิฟิคเทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จํากดั 1035627122
651 อดิศร อาภาคัพภะกลุ 0541875772
652 สิระพงษ์ สมานวงศ์กลุวัต 2633926391
653 ปฐมพงศ์ ศุภสินธุ์ 4140303698
654 สาธิต วงศาสุธาฤทธิ์ 0741727666
655 นฤชา มนต์วิเศษ 0837774579
656 ธนพงษ์ ไพศาลเวชกลุ 0741870626
657 นาย นัยสิทธิ ์ทวี 0744900674
658 รุ่งรัตน์ น้อยเจริญ 0742669106
659 สุริยะ ขําเพ็ง 2998362445
660 มิ้งค์ แอนด์ ซีน จํากดั 0542803516

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

661 ปรีดี อู่ทอง 3361770976
662 พีระพัชร์ วิริยะธนการ 3801411588
663 พลัญภรณ์ พสุจารุพัทธ์ 1706143264
664 สมศักด์ิ ต้ังการุณจิต 1035612882
665 ปราณี จําเนียรหล้า 2633382135
666 มนู โค้วเหลย 0744327922
667 อนุสรณ์ คําอาจ 3160524464
668 วิชาญ โกวิทสิทธินันท์ 0744473506
669 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 0742101250
670 บริษัท ซีโนแปซิฟิคเทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จํากดั 1035787010
671 สุภิญญา ศิริจิตต์ 2654487367
672 ปกรณ์ วริทธิธ์าร 1055160375
673 แม็กซ รัตตพิทักษ์ 4256761700
674 กตนันท์ ธรรมรักษ์ 0741880306
675 พิเชษฐ์ ทีเกง่ 2633989975
676 ชนธัญ นวกะคาม 3801395669
677 วินัย โตจิตต์ 1897235921
678 เกศรวดี แซ่ล่ิม 3801162880
679 ธิติ คูหารุ่งเรืองกลุ 2491096883
680 มิ้งค์ แอนด์ ซีน จํากดั 0496679036

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

681 พงศกร อภิญสถานนท์ 0745679298
682 สืบพงษ์ ลลิตวงศ์ชัย 0543541884
683 ทัสสนะ ราชสมบัติ 0743295922
684 ยิ่งยศ มาศิริ 0741333810
685 อดิศร เดชอัคราช 4130795328
686 ธีระศักด์ิ กติติทวีสิน 0543071020
687 พิพัฒน์ กลัปิยะภัณฑ์ 2834904956
688 นาย ธีรวัจน์ เทพาพรสุวรรณ์ 0496086364
689 บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากดั 2466262419
690 บริษัท เมืองไทยเยนเนอรัล จํากดั 0496843164
691 สมศักด์ิ อมรฉันทนากร 3400499280
692 วิไล วรรณภานุปทีป 3801403752
693 วิรชาติ วรตินันท์ 0579373489
694 อภิรัฐ รัตนไพฑูรย์ 0523394524
695 รัฐติ โภคทรัพย์ 0744535394
696 ปัณณวิชญ์ พงศ์พิชชานนท์ 1887950787
697 องอาจ ดุสิตโอฬาร 0496087340
698 พรรษมล ชัยมงคล 4063232768
699 ภวัต จันทร์สมบูรณ์ 0523412348
700 ธนกฤต โกเศยะโยธิน 3146714892

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

701 อัจฉราพรรณ หลักกรด 0524045676
702 พีรพงศ์ สุพละเศรษฐ 0579235105
703 ศิษฎา พรรณาสุนทรกลุ 0745434178
704 วิศณุ บุญยะชัย 0543073324
705 ธีรพัฒน์ ทองสุโชติ 0836306803
706 อมร ทวีลาภ 2221916120
707 จีรวรรณ เจียมบุญ 3146421212
708 โชคอนันต์ กติิสาระกลุชัย 2834908262
709 ธัญรมณ กระโจมทอง 0544094380

710 ณิชาภัทร ทะนากลาง 0745451538

711 กนัทรากร สัจวุฒิ 1389429267
712 พชร ศิริสาขา 4140459122
713 วรวุฒิ วงศ์ทรายทอง 0741448738
714 สิริรักษ์ พัทธศรีโรจน์ 0742661938
715 ณัฐพัชร นาดี 3801154502
716 ปุญยวัจน์ ธัญธรรมรัตน์ 4139021762
717 ฐิติพงษ์ ธรรมชุตาภรณ์ 2655989511

718 ประภาพิมพ์ ทองเพ่งพิศ 0497654956

719 ณัชพล จรรยาวิริยะ 3801370608
720 สุชาติ คําพิมูล 0743375506

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

721 ยงยุทธ เติมติกลุ 2633177255

722 สมิทธิ สุวรรณสมบัติ 0543027004
723 ชัชรี สวัสดิกําธร 0771862451
724 สุณี ลิขิตมนัส 2633128615
725 วีร์รัตนา พึ่งผล 2632829399
726 พรหมพร ชิณวัฒนสกลุ 0497765004
727 วิบูล จิตพรเพชร 0742946882
728 พีรพงษ์ แกว้วิเศษ 0523088700
729 บริษัท ไทย ฟูคูดะ จํากดั 3160758272
730 ควอลิต้ี รีพอร์ท จํากดั 0842641731
731 เสาวนีย์ สวัสดีมีโชค 0497615484
732 ธนัญญา พีรพัฒนาการ 3160384128
733 ธร พวงดอกไม้ 3231434822
734 ชญานิศ บูรณะกศุล 0498316204
735 จิระศักด์ิ บํารุงตระกลู 0741452258
736 ขวัญกมล นาคศิริ 0580281489
737 บัญญัติ แซ่โล้ว 0580745761

738 ไพฑูรย์ ตู้ทอง 0995914610

739 จรูญศักด์ิ จารุธีรนาท 3146620828
740 อรทัย กรีติมหาตม์ 3801068282

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

741 นาย สุพงษ์ เอกศิริพงษ์ 4139907106
742 ทิพวิมล มาลัย 0745256882
743 อุกฤษฎ์ พลางกรู 3145622300
744 เลิศชัย บุญช่วย 3652709156
745 วีระ เตือนวีระเดช 0758445538
746 นิทรา เครือหงส์ 1175512659
747 วีรยา คํามี 0498010860
748 สิรีธร คัมภีร์วิเชียร 0580929361
749 ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล รุ่งแสงวรจักร์ 4130331664
750 เกรทโอเชี่ยน จํากดั 0524062924
751 ประพันธ์ วิชาศิลป์ 0823556019
752 สุชญา วรรธสุภัทร 0497253884
753 อาทิตย์ นรพัลลภ 3801354882
754 ปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ 3461489419
755 ชัยพฤกษ์ จิตแกมมณี 0524608828
756 พิกลุ คันธศักด์ิศิริ 2654583735
757 จเร แกว้ทองสร 0496179596
758 ธนากร กระแสศัพท์ 0744382562

759 ธนภูมิ ตีรอรุณศิริ 1705738384

760 บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากดั 0745604722

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

761 ดุษฎี อยู่ชา 0742510370
762 พรเลิศ อมรวิทยาเวช 0523509756
763 จารีรัตน์ สุรัติรุ่งโรจน์กลุ 2632878327
764 วาที ยศเรือง 3801086987
765 วราภรณ์ บัวผัน 0543707708
766 จิตรานันท์ ธนรักษ์จรัสแสง 1931054091
767 สมบูรณ์ จิตจํานงชัย 1043324818
768 ฉัตรชัย คูวัธนไพศาล 1930993755
769 ปองศิริ คุณงาม 2634073367
770 อัครเดช แกน่ทอง 2634462407
771 รวิสรา เหล่าอุดม 0982559826
772 วิสูตร วรางคณากลู 3145161420
773 นายนิธิ ภุมมางกรู 0771872243
774 นิธิป ผู้บริบูรณ์ 0745595362
775 ศิรินันท์ น้อยวงศ์ 3801396969
776 นิค ทิพพงษ์ประภาส 1933080187
777 อรุษ ถนิมมาลย์ 0580631233
778 มานพ ต่วนเทศ 0742232674
779 อภิชาติ ชื่นเปรมปรีด์ิ 0741819554
780 สมพงษ์ ขจรชัยกลุ 2634627895

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท หมายเลข Smart Card (S/N)

781 คมกริช เลิศจันทึก 3145043228
782 รุ่งกานต์ รุ่งศิริวงศ์ 3146373868
783 วไลภรณ์ ยศพิมพ์ 3132754006
784 มนตรี ปีบ้านใหม่ 0745449314
785 วันเพ็ญ แซ่ล้ี 3801117658
786 นันท์นภัส คงกล้า 3401287936
787 มนตรี กจิจาปารมี 3707723840
788 ชัยพจน์ กงัเสถียร 2656066455
789 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 3541426758
790 บริษัท รวมทองอุตสาหกรรม จํากดั 3801378337
791 ภูมิพันธ์ สิทธิชัยโรจน์ 3801107675
792 ศิวพงศ์ ศรีวิโรจน์ 3231196006
793 สุรพันธ์ วงษ์เสรี 2358812120
794 ประลัดดา ไถ้เงิน 0522795260
795 ดวงกมล เตมียชาติ 0250132362
796 วัฒนชัย ติดหงิม 1887936627
797 ศิริลักษณ์ ชลธาร์นนท์ 2361434328
798 พัลลภ จรจรัญ 0743416514
799 อัมพร กาญจนกรัณย์กลุ 0744352226
800 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากดั 0523249596

เง่ือนไขในการรับรางวัล
 1. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัล ส่งมาทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th 
     • บุคคลทัว่ไปต้องนําสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     • นิติบุคคล ต้องนําสําเนาหนังสือรับรองบริษัท/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน หนังสือมอบอํานาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ชุด
 2. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่1 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ทีไ่ด้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไมส่ามารถติดต่อได้ ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 18.00 น. การทางพิเศษฯ ถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใหก้บัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสํารองตามลําดับ
3. ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลที ่2 และ รางวัลที ่3 จะต้องส่งเอกสารเพือ่ใช้ในการรับรางวัลทีอ่เีมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th  ภายในวันที ่6 กนัยายน 2562 เวลา 22.00 น. หากผู้ทีไ่ด้รับรางวัลไมส่่งเอกสารภายในวันเวลาที่
กําหนด การทางพิเศษฯ จะถอืว่าผู้ทีไ่ด้รับรางวัลสละสิทธิ์


