
*ทาบ 01 ดสุงสูาคํงอทบัร กจแบัจงอจ#

oka Haus

รายชื่อผูโ้ชคดีตามโครงการดังนี้

รางวัลท่ี 1 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนัก 10 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ ณภชัย ์รวิรุจพัินธุ์

รางวัลท่ี 2 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนัก 3 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ Yinze Xu

รางวัลท่ี 3 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนัก 1 บาท จาํนวน 2 รางวัล

คณุ ชชัพร คนดี

คณุ มงคล ไกรศักดาวัฒน์

XT Ekkamai
รางวัลท่ี 1 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนกั 10 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ Liang Jiang

รางวัลท่ี 2 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนกั 3 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ คณุธนัชชา เฮงตระกลู

รางวัลท่ี 3 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนกั 1 บาท จาํนวน 2 รางวัล

คณุ เขมลาวัลย ์สังกลม

คณุ ธนชัชา เฮงตระกลู



LA HABANA
รางวัลท่ี 1 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนัก 10 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ ปรดิีอร ไชยจารุวณชิ

รางวัลท่ี 2 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนัก 3 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ เพ็ญพิศ กมุดรตัน์

รางวัลท่ี 3 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนัก 1 บาท จาํนวน 2 รางวัล

คณุ จรีณา ทับทิมหนิ

คณุ สุรยี ์เพชรประดับ

dcondo Bliss
รางวัลท่ี 1 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนกั 10 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ ณภทัร แดนดํารงสุข

รางวัลท่ี 2 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนกั 3 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ พัลลภ จารุฐติิ

รางวัลท่ี 3 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนกั 1 บาท จาํนวน 2 รางวัล

คณุ นเรศ อินทรอํ์าพันธ์

คณุ กิตติพล คําบุศย์

THE BASE Central - Phuket
รางวัลท่ี 1 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนัก 10 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ สุภาวิดา เตชะธรรม

รางวัลท่ี 2 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนัก 3 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ รุง่อรุณ ฉ่างฉาย

รางวัลท่ี 3 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนัก 1 บาท จาํนวน 2 รางวัล

คณุ สุขสันต์ิ โพพันงาม

คณุ กฤาณากร สุดถวิล

THE LINE Phahonyothin Park
รางวัลท่ี 1 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนกั 10 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ อําพร ชว่ยชม

รางวัลท่ี 2 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนกั 3 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ กนกอร พิพิธวงศารตัน์

รางวัลท่ี 3 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนกั 1 บาท จาํนวน 2 รางวัล

คณุ ปทิตตา ประมวลศักดา

คณุ ชวลิต เลิศศิรขิจร

XT Phayathai
รางวัลท่ี 1 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนัก 10 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ ภาสพงศ์ อารรีกัษ์

รางวัลท่ี 2 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนัก 3 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ จริพร วนานุกลู

รางวัลท่ี 3 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนัก 1 บาท จาํนวน 2 รางวัล

คณุ ณัฐธญั นันทรตันพงศ์

คณุ ศุภณัฐ รชัธร

THE BASE Saphanmai
รางวัลท่ี 1 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนกั 10 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ วิวรรธน์ รศัมี

รางวัลท่ี 2 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนกั 3 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ ปิยะนาถ โตศิริ

รางวัลท่ี 3 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนกั 1 บาท จาํนวน 2 รางวัล

คณุ ณัฐนชิ แก้วมนตรี

คณุ กชพร แก้วชื่น



dcondo Tann
รางวัลท่ี 1 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนัก 10 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ อัยยรฐั กาฬดิษย์

รางวัลท่ี 2 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนัก 3 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ ดนุพล โพธิเ์กตุ

รางวัลท่ี 3 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนัก 1 บาท จาํนวน 2 รางวัล

คณุ กัญจน์ อัมพรสิรริตัน์

คณุ สุเมธ จนัทรฉ์าย

dcondo Hideaway
รางวัลท่ี 1 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนกั 10 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ คณุบุญสม นนทิวัฒนว์ณัช

รางวัลท่ี 2 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนกั 3 บาท จาํนวน 1 รางวัล

คณุ ศักด์ิสิทธิ ์กาญจนาสภา

รางวัลท่ี 3 สรอ้ยคอทองคํา น�าหนกั 1 บาท จาํนวน 2 รางวัล

คณุ ชลธชิา นาคกลุบุตร

คณุ วัชราธร จนัทินมาธร

จะมเีจา้หนา้ท่ีติดต่อกลับเพ่ือยนืยนัการรบัสิทธิ ์ภายใน 3 วัน หลังจากประกาศผลบนเว็บไซต์



 

 1. เฉพาะยูนติท่ีจองและทําสัญญา ภายในวันท่ี 1 มนีาคม 2564 – 28 มนีาคม 2564 
     ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น
 2. ทกุๆ 1 ล้านบาทของราคาซื้อขาย แลกคปูองลุ้นรางวัลได้ 1 ใบ
 3. ผูโ้ชคดีมสิีทธไิด้รบัรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่ามชีื่อ-นามสกลุ ซ�ากัน 
     บรษัิทฯ จะทําการจบัรางวัลรายชื่อผูโ้ชคดีท่านใหมต่่อไปทันที
 4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการมอบรางวัลใหกั้บผู้โชคดีท่ีมชีื่อ – นามสกลุ ตามบตัรประชาชน หรอื 
     หนงัสือเดินทาง (passport) ตรงกับเอกสารการซื้อขายท่ีทําไว้กับบรษัิทฯ ภายในเงื่อนไขท่ีบรษัิทฯ 
     กําหนดเท่านั้น
 5. รางวัลนีไ้มส่ามารถเปล่ียนเปน็เงนิสด หรอืสิทธพิิเศษอ่ืนได้ และไมอ่าจโอนสิทธใิหแ้ก่ผู้อ่ืนได้
 6. บรษัิทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยมต้ิองแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้
 7. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการนําภาพถ่าย และภาพเคล่ือนไหว (วีดีโอ,คลิป) ของผู้โชคดีท่ีได้รบัรางวัล 
     เพ่ือใชป้ระกอบการประชาสัมพันธกิ์จกรรมของบรษัิทฯ ตามท่ีบรษัิทฯ เหน็สมควร
 8. ผูโ้ชคดี สามารถรบัรางวัลได้ภายใน 60 วัน หลังจากโอนกรรมสิทธิเ์รยีบรอ้ยแล้ว 
     โดยผูโ้ชคดีต้องติดต่อเพ่ือรบัของรางวัลภายในกําหนดวันเวลาตามประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 9. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใินการตัดสิทธกิารรบัของรางวัลของลกูค้าท่ีไมทํ่าตามขอ้ตกลงและ
     เงื่อนไขดังกล่าวขา้งต้น
 10. ผูโ้ชคดีท่ีได้รบัรางวัลมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จะต้องหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ๕ % ของมูลค่ารางวัล 
       ตามคําส่ังกรมสรรพากร ขอ้ ๙(๑) ทป.๔/๒๕๒๘
 11. จบัรางวัลและประกาศรายชื่อผูโ้ชคดีในวันท่ี 31 มนีาคม 2564 เวลา 14.00 น. 
      ณ โครงการเอ็กซที์ เอกมยั
 12. ประกาศรายชื่อผูโ้ชคดีท่ีได้รบัรางวัลผา่น Website / Facebook-Sansiri PLC 
      ในวันท่ี 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
 13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปน็เด็ดขาดและส้ินสุด 
                      โดยปราศจากขอ้โต้แยง้และไมจ่าํเปน็ต้องชีแ้จง้ใดๆ

เงื่อนไขการรบัรางวลัโปรโมชนั #จองจบัแจก รบัทองคําสูงสุด 10 บาท* 


