
รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น GT125  จ านวน 1 รางวลั  มูลค่ารางวลัละ 44,500 บาท
ล าดบั รายช่ือ-นามสกลุ จงัหวดั

1 อภิสรา  ประกอบโชคน าชยั ลพบุรี

รางวลัที ่2 จีท้องค าYAMAHA หนัก 1 สลงึ จ านวน 10 รางวลั มูลค่ารางวลัละ 6,000 บาท
ล าดบั รายช่ือ-นามสกลุ จงัหวดั

1 ศิริพร  สืบประเสริฐกลุ สุพรรณบุรี
2 ดนยั  ชิตสกลุ สิงห์บุรี
3 สุพจน์  บุญเพง็ เพชรบุรี
4 บุษราพร  สุนทรชยั ฉะเชิงเทรา
5 ส.เจริญ กรุงเทพฯ
6 นงเยาว ์ อ  าพล นครสวรรค์
7 สายนัต ์ เฟ่ืองขจรจินดา เชียงใหม่
8 อรัญญา  เตโช สระบุรี
9 สัมฤทธ์ิ  เจริญรุจิโรจน์ ประจวบคีรีขนัธ์
10 สงวนศกัด์ิ  นวลทอง อ่างทอง

รางวลัที ่3 เส้ือ YAMAHA RACING TEAM  จ านวน 100 รางวลั มูลค่ารางวลัละ 800 บาท (จัดส่งทางไปรษณย์ีไทย(EMS)

ล าดบั รายช่ือ-นามสกลุ จงัหวดั
1 เจษฎา  อ่าวสินธุ์ศิริ กระบ่ี
2 กรุงเทพคูณทวี กรุงเทพฯ
3 โม shop กรุงเทพฯ
4 อลงกรณ์  ศรีไชยวาน กรุงเทพฯ
5 มาลี  สุวรรณยนืยง กรุงเทพฯ
6 ส ารวยมอเตอร์ไซค ์ กรุงเทพฯ
7 ธีระ  เชิงสุขศิริกลุ กรุงเทพฯ
8 กรวฒิุ  เฉลิมมีกล กรุงเทพฯ
9 ธนพล  บวรภิชชั กรุงเทพฯ
10 ทศวนั  เอ่ียมชีรางกรู กรุงเทพฯ
11 ปกรณ์เกียรติ  เหมจุไร กรุงเทพฯ
12 ยงยทุธ ์ แซ่จิว กาญจนบุรี
13 วิเวก  โชคสมอทอง กาญจนบุรี
14 กฤติภรณ์  คลา้ยเขม็ กาญจนบุรี
15 สุรศกัด์ิ  จงรุจิโรจนชยั กาญจนบุรี
16 สุทธิญาณ  นิติกิจไพบูลย์ ขอนแก่น
17 สุเมธ  หอมไกล จนัทบุรี
18 กมัพล  สิงห์น้อย จนัทบุรี
19 สมใจ  แซ่หัน่ ฉะเชิงเทรา
20 ธนโชติ  ส าลีแกว้ ชลบุรี
21 สุรพิชญ ์ วิทยา ชลบุรี
22 สมชาย  อ่ึงบ าเหน็จ ชยัภูมิ
23 สาโรจน์  พุม่พวง ชุมพร
24 ชวการณ์  อุดมฤกษส์กลุ เชียงราย

ประกาศรายช่ือผู้โชคดี แคมเปญ "อะไหล่แท้ แจกจริง ปี5" จับรางวลัคร้ังที่ 2

ณ บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากัด_วนัที่ 15 ธ.ค.60



รางวลัที ่3 เส้ือ YAMAHA RACING TEAM  จ านวน 100 รางวลั มูลค่ารางวลัละ 800 บาท (จัดส่งทางไปรษณย์ีไทย(EMS)

ล าดบั รายช่ือ-นามสกลุ จงัหวดั
25 ชวฤทธ์ิ  สุตะวงค์ เชียงราย
26 สุรกิจ  ลิขิตปริญญา เชียงใหม่
27 สุวรรณี  สิทธิโชคธนารักษ์ เชียงใหม่
28 คมสัน  สารสินพิทกัษ์ ตรัง
29 รัชนี  จนัทร์ประเสริฐ นครปฐม
30 คองวนั  แสนค า นครพนม
31 สราวทุธ์ิ  รวงกระโทก นครราชสีมา
32 รมิดา  บุญมากลุฤทธ์ิ นครราชสีมา
33 ทิพวรรณ  ภูมิชยัโยธิน นครราชสีมา
34 จุฑาทิพย ์ อารยะเพชรวงษ์ นครราชสีมา
35 พิชยัภูษิต  ธญัญสุธาพงศ์ นครราชสีมา
36 สายชล  สมดี นครราชสีมา
37 เฉลียว  รักกลาง นครราชสีมา
38 กญัจน์  จนัค  าพนั นครราชสีมา
39 รชต  ภูมิชยัโยธิน นครราชสีมา
40 ธญัยธรณ์  วงศวิ์ญญูชยั นครราชสีมา
41 ชนาธิป  เถยสูงเนิน นครราชสีมา
42 อวยชยั  กองสุวรรณ นครศรีธรรมราช
43 จิรศกัด์ิ  ไตยธรทรัพยม์ณี นครศรีธรรมราช
44 จารวีร์  แสนเสนาะ นครศรีธรรมราช
45 อ าพล  บวัชุม นครศรีธรรมราช
46 วิทยา  อ่ิมหน า นครสวรรค์
47 กาญจนา  ศรีสุทธิสัมพนัธ์ นครสวรรค์
48 พนัธิตรา  ยอดโอวาท นครสวรรค์
49 วรรณี  คีรีเมฆ นครสวรรค์
50 สมศกัด์ิ  นามสะกนั นครสวรรค์
51 จนัทนา  ศภุะรัชฏเดช นครสวรรค์
52 วิไล  เอ้ือพนัธุ์พงศ์ นครสวรรค์
53 ถนอม  กิจสระโยธิน ประจวบคีรีขนัธ์
54 ประยรู  นาระกนัพา พะเยา
55 ฉัตรชนก  มงคล พะเยา
56 กนกวรรณ ภู่โพธ์ิ พิจิตร
57 มงคล  เพชรสวา่ง พิจิตร
58 สมจิตร  สีตองอ่อน พิษณุโลก 
59 สุทิน  ทองกลดั เพชรบุรี
60 ประทุม  น้อยส าราญ เพชรบุรี
61 ณภทัร  สุขส าราญ เพชรบุรี
62 ศภุานนั  ลีชูวงศ์ เพชรบุรี
63 ประเชิด  งามผิว แพร่
64 รานีย ์ ก่อเกิด แพร่
65 N.เกษมการช่าง แม่ฮ่องสอน
66 รุ่งเรืองอะไหล่ ร้อยเอด็
67 โกศล  อินทเกตุ ราชบุรี



รางวลัที ่3 เส้ือ YAMAHA RACING TEAM  จ านวน 100 รางวลั มูลค่ารางวลัละ 800 บาท (จัดส่งทางไปรษณย์ีไทย(EMS)

ล าดบั รายช่ือ-นามสกลุ จงัหวดั
68 สุเทพ  ปนิชิจิวาสันต์ ราชบุรี
69 ภทัรชยั  เลิศสุชาตวนิช ราชบุรี
70 ปิยะธิดา  อุทยัชยั ลพบุรี
71 บุญยนื  ไชยสุทธิ ลพบุรี
72 ชูชาติ  ธาตรีโรจน์ ลพบุรี
73 พรไพลิน  ชยัปัญญา ศรีสะเกษ
74 ส.เซอร์วิส สมุทรปราการ
75 สมบูรณ์  เลิศสาครประเสริฐ สมุทรสาคร
76 ส าเริง  แสงชยัรัตนะ สระบุรี
77 สุวรรณ์  สุริวงษ์ สระบุรี
78 พจนารถ  วิเศษพนัธุรังษี สิงห์บุรี
79 จุไรรัตน์  นวลนิล สุโขทยั
80 มงคล  ไทยล่ี สุโขทยั
81 ถวิล  วงษสุ์วรรณ สุพรรณบุรี
82 ถนอมศกัด์ิ  รุ่งแจง้ สุพรรณบุรี
83 หทยัชนก  พลาวรรณ์ สุราษฎร์ธานี
84 เติมทรัพย ์ วฒันอริยกิจ สุราษฎร์ธานี
85 ธนา  ชนมจิ์ตริน หนองคาย
86 สุกลภา  แยม้เกษร อยธุยา
87 ชยัศกัด์ิ  ก  าหนดแน่ อุดรธานี
88 เทพพนม  ขนัขจร อุดรธานี
89 วนัมา  โสโท อุดรธานี
90 กิตติพศ  พรมเสน อุตรดิตถ์
91 พรพิพฒัน์  จนัทร อุตรดิตถ์
92 สดใส  คดัทวี อุบลราชธานี
93 ปาเรียน  ไพกะเพศ อุบลราชธานี
94 พิจิตร  พิญญพงษ์ อุบลราชธานี
95 จิราภรณ์  แกว้มณี อุบลราชธานี
96 ธญัพฒัน์  ด าแดง อุบลราชธานี
97 ธนากร  สูงสุมาลย์ อุบลราชธานี
98 ภูสิษฐ ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา อุบลราชธานี
99 ธวชัชยั  ศรีพลาย อุบลราชธานี

100 ประสิทธ์ิ  บวัหลาย อุบลราชธานี

รางวลัที ่4 กระเป๋าเป้ YAMAHA   จ านวน 200 รางวลั มูลค่ารางวลัละ 500 บาท (จัดส่งทางไปรษณย์ีไทย(EMS)

ล าดบั รายช่ือ-นามสกลุ จงัหวดั
1 สมชยั  ชูทอง กระบ่ี
2 สุรินทร์  หีตฉิม กระบ่ี
3 ดาว  ทองครบุรี กรุงเทพฯ
4 เกษมสุวรรณ สันติวงศง์าม กรุงเทพฯ
5 ชยัสิทธ์ิ  รุ่งโรจน์ประกาย กรุงเทพฯ
6 ศิริพงษ ์ สนโสภณ กรุงเทพฯ
7 ภาสพงษ ์ ศรพรหมมาศ กรุงเทพฯ



รางวลัที ่4 กระเป๋าเป้ YAMAHA   จ านวน 200 รางวลั มูลค่ารางวลัละ 500 บาท (จัดส่งทางไปรษณย์ีไทย(EMS)

ล าดบั รายช่ือ-นามสกลุ จงัหวดั
8 วชัระ  ประยงครั์มย์ กรุงเทพฯ
9 ณิชาภา  เสนชยั กาญจนบุรี
10 จกัรพรรณ  กาญจนาจินดามณี กาญจนบุรี
11 มนตรี  ตั้งการุณจิต กาญจนบุรี
12 สมชาย  แสงใสแกว้ กาฬสินธุ์
13 แดนชยั  ม่วงปาน ก าแพงเพชร
14 จารุณีย ์ กลา้กสิการณ์ ก าแพงเพชร
15 ไชยยนัต ์ ค  าสัตย์ ก  าแพงเพชร
16 พิทกัษ ์ คงคลา้ย ก าแพงเพชร
17 นพพล  กลา้กสิการณ์ ก าแพงเพชร
18 กนกนุช  สืบวงษร์อด ก าแพงเพชร
19 เกษราภรณ์  รัตนสินทวีสุข ขอนแก่น
20 ชาญณรงค ์ หลา้หาญ ขอนแก่น
21 สายยนั  ตงอุปมา ขอนแก่น
22 พิมาน  ดาวกระจาย จนัทบุรี
23 ธีระวฒิุ  วิริยกศุลกลุ ฉะเชิงเทรา
24 เกาทง  แซ่ฮอ้ ชลบุรี
25 เนาวรัตน์  กศุล ชลบุรี
26 สาโรช  กนกพิทยานนท์ ชลบุรี
27 อริยะยนต์ ชลบุรี
28 ประเสริฐ  พิมเทศ ชลบุรี
29 ปราโมทย ์ เมืองไทย ชลบุรี
30 อดิเรก  คงแสง ชยัภูมิ
31 สมชาย  ไทยกระโทก ชุมพร
32 บุญเรือง  บุญเจริญ เชียงราย
33 เรวตัร  จิณห์วรานิวตัร เชียงราย
34 จนัทร์เพญ็  มงคล เชียงราย
35 ปราณี  อินตะ๊ เชียงใหม่
36 ภสัสรมอเตอร์ไบค์ เชียงใหม่
37 กรกิตต์ิ  อคัรสุวิบูลย์ ตรัง
38 อนุชิต  แตเ้ต้ีย ตรัง
39 คนึงนิตย ์ เพช็รประเสริฐ ตรัง
40 อนุชา  คงรักท่ี ตรัง
41 ก่ิงดอนหวาย นครปฐม
42 กิตติศกัด์ิ  แซ่จึง นครปฐม
43 พงศธร  อุไรอร่ามนพคุณ นครปฐม
44 ศิริพงศ ์ ศรีอนุรักษ์ นครปฐม
45 ณรงค ์ คูรัตน์ นครปฐม
46 พิชิต  วงัวิสัย นครพนม
47 ส.พฒันาการช่าง  สาขา 2 นครพนม
48 เพญ็พิศ  สกลุสุข นครพนม
49 เสน่ห์ยนต์ นครราชสีมา
50 เฉลิมพล  เคยศึก นครราชสีมา



รางวลัที ่4 กระเป๋าเป้ YAMAHA   จ านวน 200 รางวลั มูลค่ารางวลัละ 500 บาท (จัดส่งทางไปรษณย์ีไทย(EMS)

ล าดบั รายช่ือ-นามสกลุ จงัหวดั
51 วรรณา  จ่ายเพง็ นครราชสีมา
52 เกรียงไกร  แก่นกระโทก นครราชสีมา
53 จรัญ 123 นครราชสีมา
54 กิติสาร  วีระเกียรติกลุ นครราชสีมา
55 ภสักมล  อุปพงษ์ นครราชสีมา
56 เพญ็ศรี  มหิศยา นครราชสีมา
57 พรชยัอะไหล่ นครราชสีมา
58 วิลาวลัย ์ เกือบกลาง นครราชสีมา
59 สมอาจ  แกว้กลาง นครราชสีมา
60 พชร  รวมใหม่ นครราชสีมา
61 อ านวย  นดักระโทก นครราชสีมา
62 พรกมล  นุพิมาย นครราชสีมา
63 สมภพ  สุบงกช นครราชสีมา
64 อรรคพล  คูค  า นครราชสีมา
65 เฉลิมลาฮา  พิศเกาะ นครราชสีมา
66 มานพ  ตะพานนาค นครราชสีมา
67 ประชา  กระเจนกิจ นครราชสีมา
68 ปฐมพงษ ์ โล่ห์ทอง นครราชสีมา
69 สุชาติ  แกว้หลุย นครราชสีมา
70 ชานน  อ่อนโคกสูง นครราชสีมา
71 อภินนัท ์ บึงจนัทร์ นครราชสีมา
72 บุญทา  ใสพลกรัง นครราชสีมา
73 พาเพลิน  สมหวงั นครราชสีมา
74 จู  แซ่เตีย นครราชสีมา
75 ไพบูลย ์ ศรีอา นครราชสีมา
76 เจษฎาภรณ์  เดชศรีมงคลกลุ นครราชสีมา
77 สิวะพร  ชมกลาง นครราชสีมา
78 สุทธิพงษ ์ จุย้หม่ืนไวย นครราชสีมา
79 กิตติศกัด์ิ  วรากลาง นครราชสีมา
80 วิษณุยานยนต์ นครราชสีมา
81 อุดร  ชยัปัญญา นครราชสีมา
82 วรเดช  บุญมากลุฤทธ์ิ นครราชสีมา
83 ลกัษณ์ษา  คลา้ยข  า นครราชสีมา
84 สุระศกัด์ิ  พร้อมสันเทียะ นครราชสีมา
85 10 เซอร์ส นครราชสีมา
86 วิชยั  วรรณมหินทร์ นครราชสีมา
87 ยศมอเตอร์เซอร์วิส นครราชสีมา
88 ไพฑูรย ์ เถ่ียวสูงเนิน นครราชสีมา
89 ลลาวลัย ์ ฤทธิวงค์ นครราชสีมา
90 ส าราญ  ด่านศรีสุข นครศรีธรรมราช
91 พงคศ์กัด์ิ  บุญมา นครศรีธรรมราช
92 ประไพพรรณ  ชูสิทธ์ิ นครศรีธรรมราช
93 สุริยา  ศรีสุวรรณ นครศรีธรรมราช
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94 โอภาส  อาจห้วยแกว้ นครศรีธรรมราช
95 ชวิน  ลีลวฒันพานิช นครสวรรค์
96 ทวย  พูลแยม้ นครสวรรค์
97 ไบมอเตอร์เซลล์ นครสวรรค์
98 สวงษ ์ ประสงคส์ร้าง นครสวรรค์
99 วราโรจน์  สัจจจารีรัตน์ นครสวรรค์

100 ปองขวญั  รัตนะพิทกัษช์ยั นครสวรรค์
175 จินตนา  สัจจจารีรัตน์ นครสวรรค์
101 อดิเรก  ตุม้ไธสง บุรีรัมย์
102 ศิรศกัด์ิ  เทียมศกัด์ิ บุรีรัมย์
103 วฒันา  ธรรมลงักา ปทุมธานี
104 ธนวฒัน์  วฒิุโชติธนวฒัน์ ประจวบคีรีขนัธ์
105 ซ้ง  อมรธรรมวฒิุ ประจวบคีรีขนัธ์
106 สายนัต ์ วงคลุ์มปู พะเยา
107 เอกลกัษณ์  มุสิก พทัลุง
108 จ าลอง  สุขพนัธ์ พิจิตร
109 ธนพงษ ์ ลกัขเมฆ พิจิตร
110 นชัชา  เกิดแกว้ พิษณุโลก 
111 วิทยโ์มดิฟาย พิษณุโลก 
112 นิรุจน์  คงเจริญสุข พิษณุโลก 
113 สยาม  จตุัรภทัร์ พิษณุโลก 
114 ชญาภา  ธีรพงค์ พิษณุโลก 
115 เจษฎา  หนูจอ พิษณุโลก 
116 ธีธชั  มีสอาด พิษณุโลก 
117 อภิชา  เห็นสวา่ง เพชรบุรี
118 รุ่งโรจน์  ภูมิวชัรพล เพชรบุรี
119 วิภาภรณ์  กวรสัสดีวนนัท์ เพชรบุรี
120 จ าเนียร  โพธ์ิงาม เพชรบุรี
121 โกวิทย ์ เกิดเกษม เพชรบุรี
122 ปภาวิน  สวนะทรงธรรม เพชรบุรี
123 สุนิษา  วฒันวิไลกลุ เพชรบุรี
124 จิธาตุ  ชินสร้อย เพชรบุรี
125 รุ่ง  สังเพชร เพชรบุรี
126 วีรี  ศรีสุทธิสัมพนัธ์ เพชรบูรณ์
127 ฤกษช์ยั  ค  ามงคล แพร่
128 จนัทร์ฉาย  คงวรเวชกลุ มหาสารคาม
129 พงษพ์ฒัน์  อ่อนทุม มหาสารคาม
130 ณัฐพร  พุทธรักษก์ลุ มหาสารคาม
131 สุไลมาน  หะยอีาซา ยะลา
132 สาณุวสัก ์ เจริญจิระนนัท์ ระยอง
133 สมชาย  อมัพร ลพบุรี
134 อ านาจ  ห่อทอง ลพบุรี
135 ธวชั  เดชจิระกลุ ลพบุรี
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ล าดบั รายช่ือ-นามสกลุ จงัหวดั
136 ปรียาภรณ์  ภู่ทอง ลพบุรี
137 ลาวรรณ  ไชยสุทธ์ิ ลพบุรี
138 พิชิตชยั  แกว้ในชุมภูทอง ล าปาง
139 ประทิน  จกัรเครือ ล าปาง
140 น้อยมอเตอร์สปอต ล าปาง
141 ปรีชา  แหยมประเสริฐ ล าปาง
142 วีรชยั  กิตติวรพนัธก์ลุ ล าปาง
143 อุไรวรรณ  ป้องเศร้า ศรีสะเกษ
144 ฐาปนพงศ ์ เสนจนัตะ๊ สกลนคร
145 ธนัยช์นก  เจริญพูป่ระเสริฐ สงขลา
146 ไตรพล  แสนะ สงขลา
147 มนูญ  วิศวานุภาพ สงขลา
148 พีระพงษ ์ ดวงคะชาติ สงขลา
149 กฤตวิทย ์ สถิตยเ์รืองศกัด์ิ สงขลา
150 ปราโมทย ์ อ  าพะวนั สงขลา
151 นทัภรณ์  เจริญยิ่ง สมุทรปราการ
152 MT มอเตอร์ สมุทรปราการ
153 ชยัเนตร  ฆอ้งณรงค์ สมุทรปราการ
154 สัณฑช์ยั  กิจนพศรี สมุทรสาคร
155 เสรี  ชะโลมทิพย์ สระบุรี
156 เจ๊ียบเซอร์วิส สระบุรี
157 หินกองอะไหล่มอเตอร์ไซค์ สระบุรี
158 กรรณิการ์  แซ่จิว สิงห์บุรี
159 สนธิ  ชิตสกลุ สิงห์บุรี
160 ธวชัชยั  ชานก สิงห์บุรี
161 วงศธร  วงศเ์ทพนิวติั สุโขทยั
162 ปวีณา  สุวรรณโชติ สุโขทยั
163 ธงชยั  ประทุมวลัย์ สุโขทยั
164 ช.เจตน์มอเตอร์ สุโขทยั
165 แดน  สระทองพิม สุโขทยั
166 วรสิทธ์ิ  ปราสัย สุโขทยั
167 ชโลม  คงทรัพย์ สุโขทยั
168 ภูษิต  ติรางกรู สุพรรณบุรี
169 พสัตราภรณ์  รุ่งแจง้ สุพรรณบุรี
170 จีรพฒัน์  วฒันกิจเจริญ สุพรรณบุรี
171 ทมวรรณ  จกัราศรีสกลุ สุราษฎร์ธานี
172 ปรียช์นก  จิรภิวงศ์ สุราษฎร์ธานี
173 ศลิษา  รุจิประภา สุราษฎร์ธานี
174 บุญธรรม  นุ่นคง สุราษฎร์ธานี
176 จารุวฒัน์  รัตนแสงจ ารัส สุราษฎร์ธานี
177 สุรพนัธ ์ จกัราศรีสกลุ สุราษฎร์ธานี
178 สุนิสา  นิลรัตน์ สุรินทร์
179 จารุวฒัน์  แซ่ตั้ง อ่างทอง
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180 กฤติกา  วรรณพฒัน์ อุดรธานี
181 นิตยา  วงษค์ลองเข่ือน อุดรธานี
182 สุภกร  สรสิทธ์ิ อุดรธานี
183 มงคล  กล่ินอุดม อุตรดิตถ์
184 มะณีวรรณ  จนัทร์แกน อุบลราชธานี
185 คมสัน  พูลเพ่ิม อุบลราชธานี
186 วิเชียร  แสนทวีสุข อุบลราชธานี
187 ชยัวฒัน์  จ  าปาหอม อุบลราชธานี
188 ไกรยทุธ  ทองเป็นใหญ่ อุบลราชธานี
189 สมสมยั  อยูสุ่ข อุบลราชธานี
190 นริศา  ประสมจนัทร์ อุบลราชธานี
191 กลอยใจ  แก่นค า อุบลราชธานี
192 สุรชยั  เยาวบุตร อุบลราชธานี
193 วิสัน  มาตรศกัดา อุบลราชธานี
194 ประครอง  เอาหานดั อุบลราชธานี
195 สมบูรณ์  มูลสิน อุบลราชธานี
196 อุทิศ  หอมบุญ อุบลราชธานี
197 ชาญชยั  ผาหยาด อุบลราชธานี
198 ภูวดล  คลงัส าโรง อุบลราชธานี
199 อมัรา  สิงห์ดารา อุบลราชธานี
200 วิไลลกัษ ์ ดอกดวง อุบลราชธานี


