
ประกาศรายช่ือผู้โชคดี 

“ลุ้นโชคทองมหามงคล กว่า 1,000 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท” 

จับรางวัลครัง้ที่ 3 
 

รางวัลท่ี 1  ทองค าแท่ง 1 บาท มูลค่า 21,961,22 บาท* จ านวน 5 รางวัล 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวดั 

1 ธนโชติ ธรรมชาต ิ นครปฐม 

2 ปณทิศ บวัสทุธ์ิภดา อตุรดิตถ์ 

3 ภทัรานิษฐ์ พรมเบา อทุยัธาน ี

4 มะนอ บายียโูซะ ปัตตาน ี

5 ราชนั อยูโ่ด อทุยัธาน ี

 

รางวัลท่ี 2  สร้อยคอทองค า 1 สลึง มูลค่า 5,278.98 บาท* จ านวน 330 รางวัล 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวดั 

1 กนก รัตนาภรณ์วงศ์ นครสวรรค์ 

2 กมลทิพย์ อตุก  ขอนแก่น 

3 กมลรัตน์ จนัทร์อินดา ล าปาง 

4 กรรณิการ์ วงษ์ค าหาร ขอนแก่น 

5 กรสริิ บญุเลศิ  เชียงใหม ่

6 กฤษฎา อตักะไพบลูย์ สระบรีุ 

7 กฤษณะ แสงกิติสวุฒัน์ พิจิตร 

8 กฤษดา สงัข์ทอง สกลนคร 

9 กฤษดา แสนยะ  พิจิตร 

10 กวินรัชร์ โฆษิตโชติอนนัต์ ปทมุธาน ี

11 กสานติ์ เมฆสวสัชยั ปทมุธาน ี

12 กญัญ์ชิสา ฐิติสขุธนาพงษ์ กรุงเทพมหานคร 

13 กลัยา เพิงอ า่ สโุขทยั 

14 ก าจร กล้าณรงค์  ฉะเชิงเทรา 

15 ก าไล สาโยธา สพุรรณบรีุ 

16 เกรียงศกัดิ ์จตธุนพรชยั สมทุรปราการ 

17 เกษร เกิดด ี พิษณโุลก 

18 โกมล หินใหม ่ อา่งทอง 

19 ขนิษฐา สายแวว อทุยัธาน ี

20 คงขวญั แชม่โสภา สพุรรณบรีุ 



21 คมคาย เรืองเดชาววิฒัน์ ขอนแก่น 

22 คาว ีรอดพนันา พิษณโุลก 

23 ค าพอง จนัทะคณุ เลย 

24 ค าพอง โพธิยา ขอนแก่น 

25 จกัรี วิสตูรตระการ นครราชสมีา 

26 จาตรุง มรกต ปราจีนบรีุ 

27 จาตรุนต์ มหาดไทย  นครราชสมีา 

28 จ าเนยีร ยพุจนัทร์ นครสวรรค์ 

29 จ ารอง มิ่งขวญั พิจิตร 

30 จิตรลดา ศรีอ้าย เชียงใหม ่

31 จีรพร แซโ่ล้  ปทมุธาน ี

32 จีระภรณ์ ศรีจนัทร์ ปราจีนบรีุ 

33 จฬุพงษ์ สวา่งศรี  สพุรรณบรีุ 

34 เจตยิา ชารีรักษ์ ปทมุธาน ี

35 ฉลวย เปรมบรีุ พิจิตร 

36 ฉลวย รักแย้ม สโุขทยั 

37 ชญาดา ขนัธสนธ์ิ  พระนครศรีอยธุยา 

38 ชณิพฒักร ยิม้เจริญ กรุงเทพมหานคร 

39 ชลอ เกิดด ี พิษณโุลก 

40 ชยัวฒัน์ ทรัพย์ชิต พิจิตร 

41 ชยัวฒัน์ ศรีประชยั สกลนคร 

42 ชยัสทิธ์ิ  เลศิวานิชย์กลุ กรุงเทพมหานคร 

43 ชาตชิาย พฤกษ์รัตนกลุ กรุงเทพมหานคร 

44 ชิด เชือ้ออ่น อบุลราชธาน ี

45 ไชยกมลวฒัน์ มากพนู  เชียงใหม ่

46 ไชยา พวงแก้ว  เพชรบรูณ์ 

47 ฐิติพงษ์ หาญเจริญ พระนครศรีอยธุยา 

48 ณชัชา บญุเอีย่ม สพุรรณบรีุ 

49 ณฐัธนน สมีเพช็ร์ นครสวรรค์ 

50 ณฐัวฒัน์ เปรมนทัธวฒัน์ กรุงเทพมหานคร 

51 ณฐัวฒุ ินาเมืองรักษ์ นครนายก 

52 ณิชภทัร ทองประเสริฐ ตาก 

53 ดนพุงษ์ ทาบญุ  พิษณโุลก 

54 ดวงพร ศิลาศรี ขอนแก่น 

55 ด ารงค์ เทพปินตา ล าปาง 

56 ด ารงค์ วิทยาศิริพงษ์ นครนายก 

57 ดษุฎี ผิวผอ่ง ปทมุธาน ี



58 เดช หวงัดี  อดุรธาน ี

59 แดง เจิมขนุทด  นครราชสมีา 

60 ถวิล พิมพรัตน์ อบุลราชธาน ี

61 ถวิลกฤษฎ์ เอีย่มสริิธนากร กรุงเทพมหานคร 

62 ทรงฤทธ์ิ ไสโสก  ขอนแก่น 

63 ทรัพย์ จิตต์มัน่  พิจิตร 

64 ทวน อยูส่บาย สโุขทยั 

65 ทวี ปานจนัทร์ ตาก 

66 ทวี ศรีมงคล  สระบรีุ 

67 ทวีรัสม์ พิทกัษ์อรรณพ อทุยัธาน ี

68 ทวีศกัดิ ์เปตามานงั นครนายก 

69 ทิวสายรุ้ง ธรรมชาต ิ พิจิตร 

70 ธนพล บญุเพิ่ม อบุลราชธาน ี

71 ธนพล พิมสาป นครสวรรค์ 

72 ธนวรรณ ปราชญานกุลุ  กรุงเทพมหานคร 

73 ธนวฒัน์ พ้นภยัพาล ชลบรีุ 

74 ธรรม์ ธรรมการุณย์ สโุขทยั 

75 ธวชัชยั สงัข์ขาว นครสวรรค์ 

76 ธาน ีเดชชยัภมู ิ ขอนแก่น 

77 ธ ารง ศรีมงคล สระบรีุ 

78 ธิดารัตน์ ถนดัทาง  กรุงเทพมหานคร 

79 ธีรพฒัน์ คณุาวงศ์เดช ชลบรีุ 

80 ธีรภทัร ดอนไพวตัิ  นครสวรรค์ 

81 นคร แสวงทรัพย์  นครนายก 

82 นงค์ น าพา สโุขทยั 

83 นงเยาว์ วรรณสขุ ปทมุธาน ี

84 นชิฎ ราชิท ี นครนายก 

85 นพดล เตชยั  อตุรดิตถ์ 

86 นภดล โมราสขุ นครสวรรค์ 

87 นภสัพรรณ ชมทว ี กรุงเทพมหานคร 

88 นริศ ยะจินะ ล าปาง 

89 นวลปราง กนกวรรณากร นครนายก 

90 น้อย กรึงฟัก  เพชรบรูณ์ 

91 น้อย พวงสนัเทียะ นครราชสมีา 

92 นฐัพงษ์ ยางงาม สริุนทร์ 

93 นนัทพร เมฆสวสัดชิยั ปทมุธาน ี

94 นาตญา บญุเยือน เพชรบรูณ์ 



95 นิกร วงศ์สนุา สระบรีุ 

96 นิคม จงสขุกลาง สระบรีุ 

97 นิภาพรรณ เจริญกลุ  นครราชสมีา 

98 นิรัติศยั กลุสวสัดิ ์ นครนายก 

99 นิรุจน์ เรืองฤทธ์ิ นครสวรรค์ 

100 นิโลบล สายทองค า สระบรีุ 

101 นิเวศน์  คงเมือง ตาก 

102 เนตรชนก พวงดอกไม้  อดุรธาน ี

103 เนาวรัตน์ ปานแก้ว อทุยัธาน ี

104 บรรจง นามสระน้อย นครราชสมีา 

105 บวรนนัท์ อือ้ศรีวงศ์ นครสวรรค์ 

106 บญุจนัทร์ หลกัค า อบุลราชธาน ี

107 บญุชอบ นาคเสพ สระบรีุ 

108 บญุญรัตน์ พวงสวุรรณ ล าปาง 

109 บญุทนั รักสงิห์ เพชรบรูณ์ 

110 บญุทิน โสกลาง สระบรีุ 

111 บญุพิทกัษ์ เกิดสกล  นครสวรรค์ 

112 บญุมี น า้พ ุ อบุลราชธาน ี

113 บญุมี ไหมเงิน อา่งทอง 

114 บญุเรือง ธรรมกลู สพุรรณบรีุ 

115 บญุศิลป์ สองเมือง ล าปาง 

116 เบญญทิพย์ เมฆดินแดง  สโุขทยั 

117 เบญญาภา ณรงค์ชยั นครราชสมีา 

118 ปกรณ์ พกุเนยีม  นครสวรรค์ 

119 ปรเมษฐ ชทูรัพย์ พระนครศรีอยธุยา 

120 ประครอง บรุาณ ขอนแก่น 

121 ประทิศ สมบญุโภชนะ นครสวรรค์ 

122 ประนอม กลิน่ขจร สโุขทยั 

123 ประนอม ปะกะตา นครราชสมีา 

124 ประพนัธ์ เทิดชาต ิ นครราชสมีา 

125 ประพิศ สมบญุโภชนา นครสวรรค์ 

126 ประภาพรรณ อดลุยรัตนพนัธุ์ พิษณโุลก 

127 ประภาศ ทองระย้า พระนครศรีอยธุยา 

128 ประวิทย์ เมืองเปีย ล าปาง 

129 ประเวตร โตทุ้ย พิจิตร 

130 ประเวทย์ กอบกาญจนสนิธ ุ ชยันาท 

131 ประสทิธ์ิ เรืองขจร นครราชสมีา 



132 ประสตูิ กล า่โพธ์ิ  นครสวรรค์ 

133 ประเสริฐ พยอม สโุขทยั 

134 ประเสริฐ ฮะลิม้ นครสวรรค์ 

135 ประหยดั นนฑา เพชรบรูณ์ 

136 ปราณิศา วงธรรมรัตน์ กรุงเทพมหานคร 

137 ปรียาพร สายตา เชียงใหม ่

138 ปองคณุ โชคเป่ียมสขุ ลพบรีุ 

139 ปาณิศา พึง่พนัธุ์ สโุขทยั 

140 ปาภสัรา บญุเกต ุ ก าแพงเพชร 

141 ปาริชาติ มว่งศรีจนัทร์ กรุงเทพมหานคร 

142 ป่ินประภา มุง่เมทากลาง นครราชสมีา 

143 ปิยะพงษ์ สมสกลุพนัธ์ กรุงเทพมหานคร 

144 ผกามาศ บวัสวุรรณ สระบรีุ 

145 ผดั หงษ์ทอง นครราชสมีา 

146 พงค์เทพ สขุส าราญ นครสวรรค์ 

147 พชรพล เพ็ญภู ่ นครสวรรค์ 

148 พนิดา บญุยะจิตร  เพชรบรูณ์ 

149 พเยาว์ จกัษุ สโุขทยั 

150 พเยาว์ นชุสวาสดิ ์ พิษณโุลก 

151 พรนภา ขนุอินทร์  นครสวรรค์ 

152 พรรณนิภา ปฏิพทัธ์วศิน กรุงเทพมหานคร 

153 พรวลยั พ้นภยัพาล  ชลบรีุ 

154 พสตุรีย์ กสุาชาต ิ อบุลราชธาน ี

155 พชัรพร เนืองใต้  ขอนแก่น 

156 พชัราพร แบง่สาย ล าปาง 

157 พฒันพงษ์ เพช็รตะกัว่ ขอนแก่น 

158 พฒันา เกษมสขุ  เชียงใหม ่

159 พนัธ์วิภา ชนท์ทอง อทุยัธาน ี

160 พิกนุ เผือกหอม  นครสวรรค์ 

161 พิชญาภา ทองมาลยั เชียงใหม ่

162 พิภทัร ดอนสระไพร  สริุนทร์ 

163 พิมพ์ ตุ้นทร์พย์  พิษณโุลก 

164 พิศมยั สระบวั ปทมุธาน ี

165 พิสมยั เหรียญทอง  อตุรดิตถ์ 

166 พีรพฒัน์ ชยัวงศ์ สโุขทยั 

167 พนูสวสัดิ์ ตนัจอ  ปทมุธาน ี

168 เพ็ญนภา จนัทร์ปิง เชียงใหม ่



169 เพ็ญนภา สทิธิเวช สระบรีุ 

170 เพ็ญศิริ มติระวจิารณ์ นนทบรีุ 

171 ไพบลูย์ ทิณพฒัน์ อบุลราชธาน ี

172 ภรภทัร พระเทพ นครสวรรค์ 

173 ภคัจิรา วิชาธร พิจิตร 

174 ภทัราพร แก้วมิ่ง นครราชสมีา 

175 ภมูิภทัร เขียวค า สระบรีุ 

176 ภริู บางศิริ เชียงใหม ่

177 ภวูนยั พงศ์ภกัดีธรรรม ปทมุธาน ี

178 มงคล ศภุนิตร พระนครศรีอยธุยา 

179 มนตรี พรสายชล กรุงเทพมหานคร 

180 มโน รอดปาน นครสวรรค์ 

181 มานพ ก้อนแก้ว  พิจิตร 

182 มานสั เอีย่มตอ่  อตุรดิตถ์ 

183 มานิตย์ ปัน้สทีอง  นครสวรรค์ 

184 มาโนช แสนใจงาม สพุรรณบรีุ 

185 มาริศา ใบปัด ตาก 

186 มารีย์ ลอ่งลม  กรุงเทพมหานคร 

187 มาลสิา บญุมี  สโุขทยั 

188 มิ่งขวญั ประครอง สโุขทยั 

189 เมฆ กนัธิยะ  ปทมุธาน ี

190 เมมิน แวน่แก้ว สระแก้ว 

191 ยพุิน เครือพมิาย ระยอง 

192 ยพุิน สสีด  ลพบรีุ 

193 รวีวรรณ พวงปทมุานนท์ ปทมุธาน ี

194 ระเบียบ อดุมสขุ  สโุขทยั 

195 ระพิน ถ่ินหวัเตย สรุาษฎร์ธาน ี

196 ระหสั ทบัทนั  พิจิตร 

197 รักษ์ศกัดิ ์จนุพรหม ขอนแก่น 

198 รัชฎาพร จิภชัชวาด ี ขอนแก่น 

199 รัตนโชติ ปะสริิ พิจิตร 

200 รัศมี สขุอาษา แพร่ 

201 รุจิรฎา พิทกัษ์อรรณพ อทุยัธาน ี

202 เรืองฤทธ์ิ อบุลครุฑ ปทมุธาน ี

203 ลารี ศรีชมภ ู ขอนแก่น 

204 ลอืศกัดิ ์หมอนค า  อบุลราชธาน ี

205 วรโชติ เกตปัุน้  ตาก 



206 วรรณา สายน้อย ชมุพร 

207 วรรณิสา สนหอม นครสวรรค์ 

208 วรรษิดา บญุพาสขุ  ลพบรีุ 

209 วรวรรณ ปัญญาเกิดผล  เชียงราย 

210 วราวฒุิ ยอดวนั  ลพบรีุ 

211 วรินทรา ลิม่วรพนัธ์ กรุงเทพมหานคร 

212 วสนัต์ เกิดสวสัดิ ์ นครสวรรค์ 

213 วชัระ บญุพรหม ร้อยเอ็ด 

214 วนัชยั สมุลศาสตร์ ปทมุธาน ี

215 วาลนิี แห้วเพียร อทุยัธาน ี

216 วาสนา บญุม ี สระบรีุ 

217 วาสนา อินสา อดุรธาน ี

218 วิจยั ชะเอม  อทุยัธาน ี

219 วิชิต แสเพ็ง อา่งทอง 

220 วินยั นิลรัศม ี อดุรธาน ี

221 วินยั พวงสนัเทยีะ นครราชสมีา 

222 ศราวธุ ชยัมลู สพุรรณบรีุ 

223 ศราวธุ บญุภมูิ  สรุาษฎร์ธาน ี

224 ศรีเพ็ญ รูแก้ว เชียงใหม ่

225 ศกัดา ไทยกล้า สระบรีุ 

226 ศกัดิ์ชยั จนัขาว พิษณโุลก 

227 ศกัดิ์ชยั ตนัศิริ ชยันาท 

228 ศกัดิ์ดา ประภสัสร  อทุยัธาน ี

229 ศิริพร ไพวงษ์  นครราชสมีา 

230 ศิริวรรณ เขยีวค า  สระบรีุ 

231 สกลชันนัท์ ทองสขุ นครสวรรค์ 

232 สกลุรัตน์ พรมลบั  ขอนแก่น 

233 สนธยา กลยนย์ี  สกลนคร 

234 สมเกียรต ิสาดทิพย์ กรุงเทพมหานคร 

235 สมจิตร พิมสาร เพชรบรูณ์ 

236 สมชยั พนับญุตา สระบรีุ 

237 สมชาย ค านาง เพชรบรูณ์ 

238 สมชาย เชือกลาย ก าแพงเพชร 

239 สมทรง ศรีอยูร่อด  นครสวรรค์ 

240 สมพงษ์ สวุรรณรัตน์  ก าแพงเพชร 

241 สมพร ผาดกลาง  นครราชสมีา 

242 สมพร วีระบริรักษ์ กรุงเทพมหานคร 



243 สมพร สายแวว อทุยัธาน ี

244 สมหวงั เพชรทอง อทุยัธาน ี

245 สรวงสดุา เถาวลัย์ กรุงเทพมหานคร 

246 สวรรค์ ใหญ่ยิ่ง อา่งทอง 

247 สวาท ช านาญหตัถ์ สโุขทยั 

248 สวิง ถ่ินแดง ล าปาง 

249 สญัญา รู้แสวง กรุงเทพมหานคร 

250 สาคร โชตกิิจวนิจ  พระนครศรีอยธุยา 

251 สายทอง ลกีลุ อดุรธาน ี

252 สายพิณ สทุินศิลป์ สระบรีุ 

253 สาโรจน์ ภูพ่ฒัน์ สระบรีุ 

254 ส าเริง กิตตวิรพงศ์ เพชรบรูณ์ 

255 ส าโรง ประสาทชยั  พิจิตร 

256 ส าล ีประจงจบั สโุขทยั 

257 สทิธิโชค จนัทะคณุ เลย 

258 สนิ ดวงแก้ว  เชียงใหม ่

259 สริินดา สขุพอดี  สระบรีุ 

260 สริินทร์กร บวบทอง นนทบรี 

261 สริิภทัร สมุณฑา  ล าปาง 

262 สริิวฒัน์ เกตเุมฆ  ล าปาง 

263 สริิวิมล อูส่วุรรณ  นนทบรีุ 

264 สชุาย ไม้แก่นจนัทร์ กาญจนบรีุ 

265 สดุารัตน์ วงกฎทอง นนทบรีุ 

266 สทุธิชยั เฉลมิพชิยั กรุงเทพมหานคร 

267 สทุธิพงษ์ พิสา  กรุงเทพมหานคร 

268 สเุทพ เรืองชยัเสรีพงษ์ นครสวรรค์ 

269 สธิุชา นิลเทยีร  สงิห์บรีุ 

270 สธีุ พลพฤกษ์รัตน์  สรุาษฎร์ธาน ี

271 สธีุย์ จนัทร์ชุ่ม  พิจิตร 

272 สนุทร โกรกค้างพลู ชยัภมู ิ

273 สนุทร ยอดเมือง  สระบรีุ 

274 สนุนัท์ เลือ่นวงษ์ อทุยัธาน ี

275 สนุนัทา โพธ์ิกรด นครสวรรค์ 

276 สพุจน์ ดิค ารัมย์ นครราชสมีา 

277 สพุชัญา ศรีฉนัทรมติร ขอนแก่น 

278 สพุฒัน์ เพ็งพุม่ พิษณโุลก 

279 สเุมธ น้อยมา  สโุขทยั 



280 สริุน แจ่มแจ้ง อา่งทอง 

281 สริุนทร์ โตทุ้ย พิจิตร 

282 สริุยะ ค าอดุม เชียงใหม ่

283 สรีุภรณ์ โตทุ้ย พิจิตร 

284 สรีุมาศ ธนพฤฒินด ี นครนายก 

285 สวุรรณา ทองน้อย  นครสวรรค์ 

286 สวุรรณี สาริบตุร อบุลราชธาน ี

287 สวุารี ศรีแจ่ม สระบรีุ 

288 สวุิทย์ นนัท์โพธิเดช หนองคาย 

289 เสาวลกัษณ์ พรรธนะแพทย์ นครสวรรค์ 

290 แสวง กณัหาจนัทร์ พิษณโุลก 

291 แสวง ราชอินตา เพชรบรูณ์ 

292 หนพูดั แดนด ี อบุลราชธาน ี

293 เหรียญ คาดประครอง สโุขทยั 

294 อคิน รุ่งแจ้ง กรุงเทพมหานคร 

295 องอาจ ชนก  ตาก 

296 อโณทยั พาขีเชาว์  ปทมุธาน ี

297 อดิศกัดิ ์ไคขนุทด นครราชสมีา 

298 อดิศกัดิ ์ปาลโฉม นครนายก 

299 อธิป เหมาภากร พระนครศรีอยธุยา 

300 อนนั พรมมา สระบรีุ 

301 อนนัต์ เถาว์พทุรา นครราชสมีา 

302 อนนัต์ พรหมเบา ชยันาท 

303 อนชิุต พรเพชรประชา ปทมุธาน ี

304 อนตุรา แสงอรุณโรจน์ ล าปาง 

305 อนรัุตน์ ภูค่ล้าย พิจิตร 

306 อภิญญา ไตรลกัษณ์  พระนครศรีอยธุยา 

307 อภิญญา สงิโต สโุขทยั 

308 อภิสทิธ์ิ สมบตัิสวสัดิ ์ นครราชสมีา 

309 อมร น้อยแสง อา่งทอง 

310 อมรภคั กฐินทอง พิจิตร 

311 อมรศกัดิ ์วชัรนกุลูเกียรต ิ พิจิตร 

312 อยรุเดช ประเสริฐศรี พิษณโุลก 

313 อรรถสทิธ์ิ  คูห่ิรัญกรรยณี กรุงเทพมหานคร 

314 อรุณ ยิม้อยู ่ นครสวรรค์ 

315 อญัชล ีมาลรัีตน์ อบุลราชธาน ี

316 อาณตัิ อนนัตรักษ์ ล าปาง 



317 อาทิตย์ เจริญสขุ เชียงใหม ่

318 อาทิตย์ นวลค า  ศรีสะเกษ 

319 อาทิตย์ นาคีน  กาฬสนิธุ์ 
320 อ านวย สนธิยา  เชียงใหม ่

321 อ านาจ อยูส่บาย พระนครศรีอยธุยา 

322 อดุอน คงเนียม  สพุรรณบรีุ 

323 อทุยั คงแจ่ม นครปฐม 

324 อทุิศย์ รักแจ้ง พิษณโุลก 

325 อุน่จิตต์ ท้วมท า อทุยัธาน ี

326 อไุร สวุรรณนพ นครนายก 

327 อลุยัพร พรมเกษา  นา่น 

328 เอกชยั สขุชว่ง นครศรีธรรมราช 

329 เอกรัตน์ ค าจริง พิจิตร 

330 เอือ้มพร ฟเูต็มวงค์ ล าปาง 

 

เงื่อนไขการรับรางวัล 

 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวลั ติดตอ่ขอรับรางวลัภายใน 60 วนั หลงัจากวนัท่ีประกาศรายช่ือ หากพ้นก าหนดดงักลา่ว จะ

ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ 

 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวลัจะต้องด าเนนิการสง่เอกสารให้กบัเจ้าหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้

- ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาสลปิใบโอนเงินช าระคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 5% ของมลูคา่ของรางวลั 

 ของรางวลัไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงินสดและไมส่ามารถโอนสทิธ์ิให้ผู้ อ่ืนได้ 

 ติดตอ่เร่ืองการรับรางวลัได้ที่ Call Center บริษัท พรูฟอะแมกซ์ จ ากดั โทร. 098-902-7700 วนัจนัทร์-ศกุร์  

ในเวลาท าการ 08.00 – 17.00 น. 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ทีส่ว่นโฆษณาและสง่เสริมการตลาด คณุกวิศรา  ฤทธ์ิค ารพ โทร. 02-335-4541 

คณุจิราย ุจอมสมสา โทร. 02-335-4546  และคณุอนศุรา  เขียวเอีย่ม โทร. 02-335-8540   

 

*มลูคา่ทอง ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2562 

 


