
ลาํดับ รางวัลของที�ระลึก มูลค่า 50,000 บาท ชื�อ-นามสกุล จังหวัด

1 รางวลัของที�ระลกึ คณุสรุศัมนต ์ภู่ทิม กรุงเทพมหานคร

2 รางวลัของที�ระลกึ คณุศิรญัญิกา ครุธเครือ จ.นครพนม

3 รางวลัของที�ระลกึ คณุพรรณภา หวงัทวีวงศ์ จ.นนทบรุี

4 รางวลัของที�ระลกึ คณุชลกานต ์ใจแปง จ.พระนคร ศรี อยธุยา 

5 รางวลัของที�ระลกึ คณุณฐั แพฑรคิ สาคะรงั กรุงเทพมหานคร

6 รางวลัของที�ระลกึ คณุวลัลภา นกุลู จ.ราชบรุี

7 รางวลัของที�ระลกึ คณุสกุญัญา อาํนวยพร กรุงเทพมหานคร

8 รางวลัของที�ระลกึ คณุคทา ธรรมาชีวะ จ.นนทบรุี

9 รางวลัของที�ระลกึ Lamin Viryasiri กรุงเทพมหานคร

10 รางวลัของที�ระลกึ คณุธนิตา อมุาลี จ.มหาสารคาม

11 รางวลัของที�ระลกึ คณุสนิทพทัธ ์ชยัโตษะ กรุงเทพมหานคร

12 รางวลัของที�ระลกึ คณุอทิธิชยั ผลงาม กรุงเทพมหานคร

13 รางวลัของที�ระลกึ คณุศิรเมศร ์โชติสรุยิชยัพร กรุงเทพมหานคร

14 รางวลัของที�ระลกึ คณุชตุิภสั กอธรรมรงัษี จ.ปทมุธานี 12120

15 รางวลัของที�ระลกึ คณุธนัยวฒัน ์เตรียมวฒันา จ.ประจวบคีรีขนัธ์

16 รางวลัของที�ระลกึ คณุเจมจิรา วงคค์าํหมู จ.นครพนม

17 รางวลัของที�ระลกึ คณุพิไลพร ศรีทองงาม จ.นนทบรุี

18 รางวลัของที�ระลกึ คณุพิชฎาณฏัฐ์ บญุประเสรฐิ จ.สมทุรสาคร

19 รางวลัของที�ระลกึ คณุอาทิตยเ์ทพ แวววงค์ จ.ปราจีนบรุี 25110

20 รางวลัของที�ระลกึ Kridsana ตน้คาํ กรุงเทพมหานคร

21 รางวลัของที�ระลกึ คณุอมรา ฟักสวุรรณ จ.นนทบรุี

22 รางวลัของที�ระลกึ คณุเกียรติศกัดิ� จนัทรโ์สม จ.ชลบรุี

23 รางวลัของที�ระลกึ Punnada Jitrakyat กรุงเทพมหานคร

                                               รถรางวัลผู้โชคดจีากการซื�อบัตรเข้าชมงานและได้ตอบแบบสอบถาม

                                               งานบางกอก อินเตอรเ์นชั�นแนล มอเตอรโ์ชว ์ครั�งที� 42

                                               ระหว่างวันที� 24 มีนาคม - 4 เมษายน 2564

                                               ณ ศูนยแ์สดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี



24 รางวลัของที�ระลกึ คณุรฐักร รกัยตุิธรรม จ.นนทบรุี

25 รางวลัของที�ระลกึ คณุศิรภสัสร สกุาวิน กรุงเทพมหานคร

26 รางวลัของที�ระลกึ Poom Noiboonsuk กรุงเทพมหานคร

27 รางวลัของที�ระลกึ คณุยทุธนา ชยะสนุทร จ.นครปฐม

28 รางวลัของที�ระลกึ คณุอรรชณิดา หงษท์อง จ.ชลบรุี

29 รางวลัของที�ระลกึ คณุสธุาทิพย ์ทองคาํ จ.ปทมุธานี

30 รางวลัของที�ระลกึ คณุอาคเนย ์ปัตตเน จ.นนทบรุี

31 รางวลัของที�ระลกึ คณุลกัษณพร แยม้โสภี จ.ปทมุธานี

32 รางวลัของที�ระลกึ คณุพชัารียา ปอ้มวงศ์ จ. ราชบรุี

33 รางวลัของที�ระลกึ คณุพชร ยอ้ยดา จ.ระยอง

34 รางวลัของที�ระลกึ คณุฮธิษกฤษ ธนาธรธนะเดช กรุงเทพมหานคร

35 รางวลัของที�ระลกึ คณุญาตา เกรียงวิภา จ.นครนายก

36 รางวลัของที�ระลกึ คณุศภุกิตติ� ขนัทรตัน์ จ.สมทุรปราการ

37 รางวลัของที�ระลกึ คณุรุง่ทิวา พรมเอี�ยม จ.ราชบรุี

38 รางวลัของที�ระลกึ คณุวรญัญา ปาลบตุร จ.นนทบรุี

39 รางวลัของที�ระลกึ คณุกิตติพงษ ์สทุธิ จ.กาญจนบรุี

40 รางวลัของที�ระลกึ คณุธนเสฏฐ์ ประไพวิทย์ จ.สมทุรสาคร

41 รางวลัของที�ระลกึ คณุไทธมั พฒันภมูิไท กรุงเทพมหานคร

42 รางวลัของที�ระลกึ คณุธารติ เศรษฐพงษ์ จ.นนทบรุี

43 รางวลัของที�ระลกึ คณุอนงคน์าถ มณีศรี กรุงเทพมหานคร

44 รางวลัของที�ระลกึ คณุชญาฎา วิเชียรกลุ จ.สมทุรปราการ

45 รางวลัของที�ระลกึ คณุสวรรค ์ฉมัมาลี จ.สโุขทยั

46 รางวลัของที�ระลกึ คณุฉตัรชยั สิรโิรจนร์ตัน์ จ.สระแกว้

47 รางวลัของที�ระลกึ คณุโฆษิตวฒัน ์เฉวียงหงษ์ จ.อดุรธานี 

48 รางวลัของที�ระลกึ คณุรุจีรฐั เจียมเลิศวิวฒัน์ จ.นนทบรุี

49 รางวลัของที�ระลกึ คณุวรพจน ์ธรรมชาติ กรุงเทพมหานคร

50 รางวลัของที�ระลกึ คณุอชิระ พลเจรญิ จ.สมทุรปราการ

51 รางวลัของที�ระลกึ คณุภาณ ุตฤปตว์รรธนะ จ.สมทุร ปราการ 



52 รางวลัของที�ระลกึ คณุวรญัญา จนัทรอ์าํพร จ.สพุรรณบรุี

53 รางวลัของที�ระลกึ คณุอนตัติยา รงัสิยะเสถียร จ.ขอนแก่น 

54 รางวลัของที�ระลกึ คณุชยัยทุธ รว่มเจรญิ กรุงเทพมหานคร

55 รางวลัของที�ระลกึ คณุนิภาพร ไมก้รา่ง กรุงเทพมหานคร

56 รางวลัของที�ระลกึ คณุวิทิต เพชรศศิธร กรุงเทพมหานคร

57 รางวลัของที�ระลกึ คณุขวญัเมือง เกิดปลื�มปิติ จ.ชลบรุี

58 รางวลัของที�ระลกึ คณุอนชุา โถสกลุ จ. สมทุรสาคร

59 รางวลัของที�ระลกึ คณุอณฐัชา ผิวกํ�า จ.อบุลราชธานี

60 รางวลัของที�ระลกึ คณุพิพฒันพ์งศ ์จนัทรต์รี จ.นนทบรุี

61 รางวลัของที�ระลกึ คณุเสกสรรค ์วนัดี จ.หนองบวัลาํภู

62 รางวลัของที�ระลกึ คณุจนัทร ์เจรญิศิรนิกุลุ จ.ปทมุธานี 

63 รางวลัของที�ระลกึ คณุปัณณทตั นาวีกิจ กรุงเทพมหานคร

64 รางวลัของที�ระลกึ คณุจิรพล ตนัติประเสรฐิ จ.ตรงั

65 รางวลัของที�ระลกึ คณุอนสุรณ ์สดดีุ จ.สมทุรปราการ 

66 รางวลัของที�ระลกึ Nillapas Jintaprdit Bangkok

67 รางวลัของที�ระลกึ คณุเอกลกัษณ ์มิลา จ.นครศรีธรรมราช

68 รางวลัของที�ระลกึ คณุฐกรณพ์ล แคลว้โยธาธิษณ์ จ.นนทบรุี

69 รางวลัของที�ระลกึ คณุณฐัวฒุิ ชายชมุ กรุงเทพมหานคร

70 รางวลัของที�ระลกึ คณุประนต พรหมคง จ.สมทุรปราการ

71 รางวลัของที�ระลกึ คณุกาํธร กลิ�นโต กรุงเทพมหานคร

72 รางวลัของที�ระลกึ คณุสิปปกร เจรญิบญุมี จ.ปราจีนบรุี

73 รางวลัของที�ระลกึ คณุอานนัตพทัธิ� เคนคม กรุงเทพมหานคร

74 รางวลัของที�ระลกึ คณุวีระเดช สงัขเ์มือง กรุงเทพมหานคร

75 รางวลัของที�ระลกึ คณุองัศมุาลิน อภิญญาวรนนัท์ กรุงเทพมหานคร

76 รางวลัของที�ระลกึ คณุสนุทรี ขนุวินิจฉยั กรุงเทพมหานคร

77 รางวลัของที�ระลกึ คณุเปรมฤดี บวัยั�งยืน จ.ชลบรุี

78 รางวลัของที�ระลกึ SIWAKORN SRISOMBAT จ.พะเยา

79 รางวลัของที�ระลกึ คณุธนรชั ฤกษะรื�นศรี จ.นนทบรุี 



80 รางวลัของที�ระลกึ คณุศศิพงศ ์ขนุพรหม จ.สรุนิทร์

81 รางวลัของที�ระลกึ คณุสมหวงั วงคว์ิภาค จ.สมทุรปราการ

82 รางวลัของที�ระลกึ คณุคมศกัดิ� เปี�ยมเจรญิชยั กรุงเทพมหานคร

83 รางวลัของที�ระลกึ คณุจิรเมธ แซลี� กรุงเทพมหานคร

84 รางวลัของที�ระลกึ คณุสภุาวิตา ใจชื�น จ.ปทมุธานี

85 รางวลัของที�ระลกึ คณุจกัรกฤษณ ์บตุรี กรุงเทพมหานคร

86 รางวลัของที�ระลกึ คณุเจนวิทย ์ต่อพฒันนนัท์ กรุงเทพมหานคร

87 รางวลัของที�ระลกึ คณุนรากร คะระนนัท์ จ.ปทมุธานี

88 รางวลัของที�ระลกึ คณุสรุนิทร ์แสนดี จ.บรุีรมัย์

89 รางวลัของที�ระลกึ คณุกษมา กาญจนสาโรช กรุงเทพมหานคร

90 รางวลัของที�ระลกึ คณุณฐัพงศ ์ทบธรรม จ.ฉะเชิงเทรา

91 รางวลัของที�ระลกึ คณุพิพฒันพ์งศ ์จนัทรต์รี จ.นนทบรุี

92 รางวลัของที�ระลกึ คณุคมกรชิ ศภุรตันโ์สภิณ จ.ปทมุธานี

93 รางวลัของที�ระลกึ คณุปณิธิ พงษพ์ิทยาภา กรุงเทพมหานคร

94 รางวลัของที�ระลกึ คณุสชุานาถ มีแสง กรุงเทพมหานคร

95 รางวลัของที�ระลกึ CHAPALOJ B จ.นนทบรุี  

96 รางวลัของที�ระลกึ คณุภทัรพล ตางจงราช จ.นนทบรุี

97 รางวลัของที�ระลกึ คณุศภุกานต ์ตะตอ้งใจ จ.เชียงราย

98 รางวลัของที�ระลกึ คณุภรูวิจัน ์ชิตเดชะ จ.ปทมุธานี

99 รางวลัของที�ระลกึ คณุวีระศกัดิ� ตั�งกลุพานิชย์ จ.พระนครศรีอยธุยา

100 รางวลัของที�ระลกึ คณุภคพร ธนกาญจนว์ิโรจน์ จ.นครสวรรค์


	รางวัลของที่ระลึก 100 รางวัล

