ประกาศรายชื่อผูโ้ ชคดีจากการทาแบบสารวจความคิ ดเห็น
ในรายการ “นาทีลงทุน... Investment Minutes”
รางวัลที่ 1 บัตรเข้าชม Investory รางวัลละ 2 ใบ มูลค่ารางวัลละ 200 บาท รวม 10 รางวัล
1. ชมัยพร
องค์แก้ว
6. พนารัตน์ คงสิงห์
2. โชคชัย
รินซะ
7. สุกจิ
ปั ญจอานนท์
3. อารี
ทรงศิรวิ ฒ
ั น์
8. วิมลวรรณ เศรษฐถาวร
4. รินา
ปี ตาสัย
9. สมชาย
เกตุบรรลุ
5. ปั ทมพร
มานะกิจ
10. Sivaporn Kanlayanitikhun
รางวัลที่ 2 หนังสือ Valuation รู้ไว้ห่างไกลดอย มูลค่ารางวัลละ 160 บาท รวม 15 รางวัล
1. อภิชาติ
ศิรกิ ุล
9. เสาลัก
รัตน
2. ชุตวิ ตั
ทัดดี
10. มลิจนั ทร์ ชายสา
3. พรสินี
ศิรปิ ระสพโสธร
11. สุรนิ ทร์ เพ็งนอก
4. สัมพันธ์
สิทธิวรรณธนะ
12. เยาวรัตน์ ศุภสาร
5. กนกรัตน์ อนุมานไพศาล
13. อรวรรณ มัชฌิมาจิต
6. ทัศนีย์
ลาภศิรวิ ฒ
ั น์
14. ดรณ์
อึง้ สุกจิ
7. ดวงใจ
ฤทธิ ์ประสิทธิเวช
15. เกรียงศักดิ ์ เหมือนใจ
8. รัมภา
มุย้ ทองคุง้
รางวัลที่ 3 หนังสือ ไม่มีความลับสาหรับหุ้น มูลค่ารางวัลละ 160 บาท รวม 15 รางวัล
1. วาสนา
พรวรศักดิ ์
9. สุร ี
แว่นไวศาสตร์
2. Wisarut
Chaisrichol
10. ประภาพรรณ ธราดล
3. ภาคย์
วงศ์วภิ าส
11. นิตพิ ร
นิรตั น์พงษ์
4. เบญจวรรณ พงศ์ธนวิสุทธิ ์
12. ดวงกมล แสงจันทร์
5. วรารัตน์
พานุ รตั น์
13. ธวัช
หลาเบ็ญส๊ะ
6. ธีรากร
แซ่หลิว
14. ณัฐพล
เขียววัน
7. วรพันธ์
กาจัดภัย
15. ปั ญญา อินสอาดผล
8. ไกรศักดิ ์ เสาเวียง
รางวัลที่ 4 ตุก๊ ตา Bull Ranger มูลค่ารางวัลละ 110 บาท รวม 50 รางวัล
1. ราเชน
ไชยมงคล
26. ทรรศนพร บุญศรี
2. ปกรณ์
เหล่าปรีชา
27. เอกกมล รัศมีประสาธน์
3. พิจติ ร
เติมเกียรติสุข
28. ปราโมทย์ เรืองทรัพย์
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4. ปนิดา
5. ชาติวุฒ ิ
6. อังกูร
7. นันทวุฒ ิ
8. พรพรรษา
9. Nichanan
10. ศุภฤกษ์
11. พานิยา
12. ธานิต
13. ปั ทมวรรณ
14. สุมาลี
15. ชนัญชิดา
16. สรายุทธ
17. จักรกฤษณ์
18. สุชาติ
19. ปรานพร
20. อนันต์
21. โสภณ
22. สุพชิ ญา
23. อุบลรัตน์
24. นันทวรรณ
25. รังสรรค์

เสนาพักตร์
เจิมธเนศ
อุยประเสริฐกุล
จิรเมธาภัทร
พิมพ์กระจ่าง
Khattiya
ตันรัตนะ
พิกุลณีย์
เพ็ชร์เจริญ
อัตตสิรลิ กั ษณ์
แก่นกลาง
จันทศิรพิ ฒ
ั น์
อยูผ่ ่อง
งามนิธเิ ดโช
วังสรานนท์
อ่าพันธุ์
ภิญโญชีพ
พัฒนโสภณ
ตัง้ มโนโสภา
พูลเกิด
อึง๋ โฆษาชนะวานิช
เอกสมบุญ

29. อรวรรณ ประมวลทรงพันธุ์
30. สุรณ
ิ พัจฐ์ โรจน์พลทามล
31. จุลเทพ เลิศวไลพงศ์
32. ณัฐพล
จาเดิม
33. นารา
ปี ตาสัย
34. วรรธนา สรรพประวีณ
35. สุชาต
ตัง้ ภูวภัทร
36. เชาวลิต ตัง้ ตระกูล
37. เสน่ห์
พูลสวัสดิ ์
38. จุฑารัตน์ บัณฑิตภูวนนท์
39. วุฒชิ ยั
ปิ ตวิวฒ
ั นานนท์
40. พลตรีหรรษยศ จันทศิรพิ ฒ
ั น์
41. ทัศวรรณ คาคล้าย
42. จักร์ชยั
นุชประยูร
43. ปิ ยะนุ ช ศรีวฒ
ั นา
44. จิรภา
กิตติชยั เจริญพร
45. วรพงษ์ บุพศิร ิ
46. ภัทราภรณ์ ชินภูมวิ สนะ
47. ศรีสุคนธ์ เปลีย่ นสนิท
48. จันทร์แรม สัมพันธ์ววิ ฒ
ั น์
49. ภัทรดนัย เทศสุวรรณ
50. เฉลิมพร เกษตรพูนสุข

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1. ผู้โชคดีท่ไี ด้รบั รางวัลทัง้ ที่มภี ูมลิ าเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะจัดส่งของรางวัลไปยังผูโ้ ชคดีตาม ชื่อ นามสกุล ทีอ่ ยู่ ทีไ่ ด้ระบุไว้ในแบบสารวจโดยไปรษณีย์
2. รางวัล ไม่ ส ามารถเปลี่ย นเป็ นเงิน สด หรือ ของรางวัล อื่น ได้ รวมทัง้ ไม่ ม ีก ารจ่ า ยเงิน เป็ น
ส่วนประกอบแต่อย่างใด
3. ผูโ้ ชคดีทไ่ี ด้รบั รางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึน้ ไป จะต้องหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
ตามคาสังกรมสรรพากร
่
ที่ ทป. 101/2544
4. พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมบุคคลในครอบครัว
ไม่มสี ทิ ธิ ์เข้าร่วมรายการนี้และไม่มสี ทิ ธิ ์ได้รบั รางวัล
5. การตัดสินของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็ นเด็ดขาดและสิน้ สุดขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิม่ เติมติดต่อ ถิระนันท์ ไชยดวง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทร. 02-009-9485
2/2

