
 

รายช่ือผูโ้ชคดีได้รบัผา้คลมุ Cresht  จ านวน 200 ราย 

Campaign เติมเกม RoV ด้วย K PLUS  

(วนัท่ี 10 ก.ย. – 10 พ.ย. 62) 

1. นาย ธนวฒัน์ มุ่งงาม 

2. นาย วรพล รกัสะโษ 

3. นาย ธนกร การยส์กลุธร 

4. พระ พลูศกัด์ิ คงวิเชียร 

5. นาย อฎัฐผล เย่ียมศิริ 

6. นาย ภิญโญ ชาวนาแปน 

7. นาย กิติพฒัน์ ชูเชิด 

8. นาย ปิยะพฒัน์ สายแวว 

9. นาย ปัณจพล เรืองประชา 

10. นาย วรวฒิุ ศิริโสดา 

11. นาย เนติพงศ ์เมืองศรี 

12. นาย กรวิชญ ์ทิศขจรสิริ 

13. นาย ชาญพิชยั การะเกต ุ

14. นาย เกรียงไกร เพช็รม์ะเริง 

15. นาย พีรพฒัน์ กล้าหาญ 

16. นาย คฤพล คชวิน 

17. นาย ธีรภทัร ์โลทิม 

18. นาย สิทธิกร กุ่มสวสัด์ิ 

19. นาย คอลิด ดาหมาด 

20. นาย เทวฤทธ์ิ ลีลา 

21. นาย อาทิตย ์พลสดี 

22. นาย พงษ์เพชร ไชยสรุะ 

23. นาย วศิน จ าปา 



 

24. นาย สิทธิพนัธ ์อทุยัทิพย ์

25. นาย ทตัพงศ ์ธรรมคณุ 

26. นาย ธนรชัต ์แสงฟ้าสกลุไท 

27. น.ส. นภสัสร ซ่ือสตัย ์

28. นาย ชลพฒัน์ พนูเกษม 

29. นาย กิตติภพ ตัง้สิริวงศส์กลุ 

30. นาย ชาติไทย พุ่มอ่ิม 

31. นาย ปริญญา พรหมมา 

32. นาย อลงกรณ์ จนัทรม่์วง 

33. นาย ณัฐวฒิุ ซองทมุมินทร ์

34. นาย นรากร พวงมาลยั 

35. นาย ธนารกัษ์ แสงศรีจนัทร ์

36. นาย ศภุกร คงสบาย 

37. นาย อคัพงศ ์ตัง้นิติพิฐจกัร 

38. นาย กรวิชญ ์ธรรมาธิกลุ 

39. นาย กฤตพฒัน์ เกียรติเลขา 

40. นาย ศรนัย ์ทองภู ่
41. นาย จกัรกฤษณ์ โกสิทธ์ิ 

42. น.ส. สกุญัญา ปาวะชาติ 

43. นาย ศภุกาญจน์ พนูรวบ 

44. นาย ตะวนั มณีนุช 

45. นาย ณัฐกร มอโท 

46. นาย ศิริมงคล รกัษ์อริยวงศ ์

47. นาย สห วิวฒัน์ทวีภาคย ์

48. นาย เอกสิทธ์ิ สีแพง 

49. นาย วีรพล เก่งน าชยัตระกลู 

50. นาย ภวูดล จนัทรเ์ผอืก 



 

51. น.ส. ณิชาภา จารวุฒันสกลุ 

52. นาย อานนท ์ประหยดั 

53. นาย สฤษฎพ์งศ ์ชยัลิน 

54. นาย ณัฐพล แขมพลกรงั 

55. นาย บญุญฤทธ์ิ บญุเข่ือง 

56. นาย วาศิษฎ ์ด้วงพิบลูย ์

57. นาย สรญัพงษ์ เรือนแก้ว 

58. นาย คมัภีพรรณ เกิดผกัแว่น 

59. นาย สธิุนันท ์ชาชะ 

60. น.ส. กหุลาบ พลโยธา 

61. น.ส. อฐัวรรณ รปูเหล่ียม 

62. น.ส. รวิสรา ตนัศรี 

63. นาย รฐัสิทธ์ิ สระทองเทียน 

64. นาย ธนบตัร แย้มบาน 

65. นาย พงศศิ์ริ ชานนตรี 

66. น.ส. ทอหทยั สธุรรมภาวดี 

67. นาย วิรตัน์ โพธ์ินอก 

68. นาย อภิเดช ทู้ไพเราะ 

69. นาย วิระพงษ์ อปุชยั 

70. นาย ปทีป พนัธุช์ยั 

71. นาย นวพล สิทธิโชติ 

72. นาย ณรงค ์รงัโคตร 

73. นาย มขุเรศ อินทรไ์พร 

74. นาย ธีรภคั บญุโกะ๊ 

75. นาย นที บญุหลาย 

76. นาย กฤษณะ ป๋านเก๋ 
77. นาย อนุชยั หนูทอง 



 

78. นาย สญัชยั พรมษร 

79. นาย คิมหนัต ์จาลาไม ลาเนเมต็ 

80. นาย อมรเทพ แสงทอง 

81. นาง ปราณี ฝอยทองส าโรง 

82. นาย ฟ้าบณัฑิต ทองสมัฤทธ์ิ 

83. นาย คณุากร ชมภคู า 

84. น.ส. กมลทิพย ์ภชุงค ์

85. นาย สาทธิ วงคท์บัแสงทอง 

86. น.ส. มนสิชา ใจสม 

87. นาย ภนูริชทร ์ค ามงุคณุ 

88. นาย ปภินวิทย ์อดุค ามี 

89. นาย สิรภพ บญุวาล 

90. นาย ธรรมนูญรฐั สงเคราะห ์

91. น.ส. ญาณิศา รตันสนุทร 

92. นาย เปรม ประสิทธ์ิวิเศษ 

93. นาย นพเดช ปานทุ่ง 

94. นาย ด ารงเกียรต์ิ ถือชยั 

95. นาย ธนพล กมุภาพนัธ ์

96. นาย ธนภทัร จนัทรวี์ระชยั 

97. นาย รฐนนท ์ป่ินวงษ์เพช็ร 

98. นาย ประชาชยั ศิริทรพัย ์

99. นาย โยธิน แซ่ล้ิม 

100. นาย อรรถกร อ า่เอ่ียม 

101. นาย ญาธิป ศรีกลุ 

102. นาย อคัรพงษ์ เบีย้วน้อย 

103. นาย เจษฏาภรณ์ รุ่งเรือง 

104. นาย วราวฒิุ ตลุพิลา 



 

105. นาย รตัน์โยธิน ปัชชา 

106. นาย อศัฎากร แก้วบา้นเหล่า 

107. นาย ธนกร แสงเทศ 

108. นาย ปริญญา เตะ๊วงค ์

109. น.ส. รชัฎาภรณ์ รตันโค้น 

110. นาย ปฏิพทัธ ์ลือหาญ 

111. นาย นิซอลีฮีน นิแม 

112. นาย ชาญธวชั เธอกิจ 

113. นาย จิรฏัฐ ์คนขยนั 

114. นาย กฤษณ เสลาคณุ 

115. นาย ชนวีร ์ปัญญางาม 

116. นาย สมพงษ์ ทบัแสง 

117. นาย ณัฐวฒิุ ทบัเพียน 

118. นาง หนูพิศ หนองขุ่นสาร 

119. นาย นัฐพงษ์ หนูตา 

120. นาย จิตติพล สายรตัน์ 

121. นาย ปรตัถกร เพญ็จนัทร ์

122. นาย ชนะภทัร บญุส่ง 

123. นาย เหรียญชยั จนัทะวงค ์

124. น.ส. น ้าหวาน สีตอ 

125. นาย อ านาจศกัด์ิ ศรีกิจ 

126. นาย ปราณ วงคเ์ขม็มา 

127. นาย ธรรศ โพธ์ิทอง 

128. นาย จิรวฒัน์ ภกัดีโยธา 

129. นาย ภวภมิู น้อยศิริ 

130. นาย ปิยะณัฐ งามมีศรี 

131. นาย ถิรเดช ภกัดีบรุษุ 



 

132. นาย อคัรพล วงคค์ าจนัทร ์

133. MR. WON TA - 

134. นาย นันทฤทธ์ิ แสงรศัมี 

135. นาย เทพธิป เตชะสีไพฑูรย ์

136. นาย ธีรภทัร พนูเพชร 

137. น.ส. คณัุชญ ์ช านาญ 

138. นาย ปรีดา เอ่ียมเพช็ร 

139. นาย ศกัด์ิชยั ตามสมยั 

140. นาย ธนภทัร รกัพร้า 

141. นาย ยศภทัร รู้สขุ 

142. นาย ศภุฤกษ์ มารมย ์

143. นาย อมัรินทร ์สงัขป์ระภยั 

144. นาย ปรเมษฐ ์เช่ียวชล 

145. นาย จิรวฒัน์ สายพานทอง 

146. นาย ทนงศกัด์ิ ปานคล้า 

147. นาย ศภุโชค บวัสวุรรณ 

148. นาย ประนิวฒัน์ บญุประคม 

149. นาย เดโชชยั ไชยมาตร 

150. นาย ชนมฐิ์ติ หม่ืนสิทธิแพร่ 

151. นาย ปิยะวฒัน์ วาณิชยเ์จริญ 

152. นาย อาทิตย ์พรหมเสนา 

153. นาย ภากร รวมธรรม 

154. นาย บพิต จ ารสั 

155. นาย ณัฐพนัธ ์ค าตุ้ยขติัย ์

156. นาย กฤษฏ์ิชานน ทองเนาวรตัน์ 

157. น.ส. นพรตัน์ อยู่ล ายอง 

158. นาย มนตช์ยั เปรมช่ืน 



 

159. นาย พีรวสั เอ่ียมอ านวยสขุ 

160. นาย วรวฒิุ คุ้มวงศ ์

161. นาย อาราวี หมะอะ 

162. น.ส. พรนภา ค ามรรค 

163. นาย ธเนศ สวุรรณาภิรมย ์

164. นาย ชยัมงคล เทศก่ิม 

165. นาย พงศภคั อินแปง 

166. นาย ปฏิภาณ อินทรา 

167. นาย วรวิช อ่อนกล้า 

168. นาย วาย ุธปูบชูา 

169. นาย พลวฒัน์ หนูหอม 

170. นาย ชนุตร ์โกเสนตอ 

171. นาย อตัตพล คณุเจริญ 

172. นาย ธนงคศ์กัด์ิ พ่วงไพบลูย ์

173. นาย ขวญัชยั ผนัสนัเทียะ 

174. นาย ภทัฒ ก้องธีระปรีชากลุ 

175. นาย ธนภทัร กาญจนรจิุวฒิุ 

176. นาย กฤษฎ์ิ ผลความดี 

177. นาย กิตติโรจน์ ชนะวรรโณ 

178. นาย ธเนศพล ไม่รู้จบ 

179. นาย รชัชานนท ์เจริญสขุ 

180. นาย ณัฐพชัรพงศก์ร เทียมจนัทร ์

181. นาย ธนพงษ์ อิสมาแอล 

182. นาย เดชบณัฑิต มงคลวฒันานนท ์

183. นาย จกัรพนัธ ์แสงสง่าศรี 

184. นาย ชนะธิศ ถ่ินสี 

185. นาย นพดล สรุะ 



 

186. นาย นนทวชั สนุทรศาลทลู 

187. น.ส. ชลิตา แซ่เล้า 

188. นาย ฤทธิเกียรติ แย้มศกัด์ิ 

189. น.ส. ศภุลกัษณ์ อมัพรรตัน์ 

190. นาย อภิวฑัฒน์ สงัขส์อน 

191. นาย นฤเบศ สง่างาม 

192. นาย วงษ์ปณิธาน แชจอหอ 

193. นาย ปฐวี ศรีพลอย 

194. นาย ณัฐพงษ์ อ่วมอ่ิม 

195. นาย พงศธร จนัทรโคตร 

196. นาย ศภุสวสัด์ิ นิลคช 

197. นาย ศิวกร บวัพา 

198. น.ส. สิริมา ค ามัน่ 

199. นาย รุ่งโรจน์ เท่ียงดีฤทธ์ิ 

200. นาย รฐัภมิู อ่ิมทอง 


