รายการขอความ SMS หลอกลวงที่ผูประกอบการไดดําเนินการป+ด
Sender Name
VHLlNVD
Letbuy
FWDRewards
Letbuy
VHLINVD
Letbuy
0928470536
0808933368
064960XXXX
0625733910
0615654359
0611497620
0631239175
0904683755
0986317762
0935343725
0622987281
0800320850
0616763221
0927798816
0806783356
0623058409
0990154562
0922944578
0928468420
0636299343
0981267360
0629972327
0621650215
0629975450
0630124453
0934849125
BKCENTER
Aetna
0636300464
27669013
VHLlNVD

ประเภทขอความหรือตัวอยางขอความ
สินเชื่อเงินไว อนุมัติทันใจ
ขอความกูเงิน
link หลอกลวง
เงินกู
เว็บพนัน
ชวนเล6นการพนัน
link สมัครสินเชื่อ
ลิ้งคBชิงโชคฟรี https
เชิญชวนเล6นการพนัน
ลิ้งคBชิงโชคฟรี https
ขอความเงินกูและการพนัน
ลิ้งคBรับเงิน 200,000 บาท
200,000 บาท ..เปPนลิงคBเว็บไซนBใหลูกคากดเขาไป
ลิ้งคBรับเงิน 200,000 บาท
ลิ้งกุเงินวงเงิน 200000 ใหกดเขาไปในลิ้งค6ะ
ลิงคBรับเงิน 200,000 บาท : ... รหัสเชิญ :
ลิงคBรับเงิน 200,000 บาท : ... รหัสเชิญ :
แจงว6าไดรับเงิน 200000 บาท
แจงว6าไดรับเงิน 200000 บาท
LInkรับเงิน 200,000บาท https://bit.ly/2ZqFcKl รหัสเชิรBน ,85836426
ส6งขอความประเภทชิงโชค
ชิงโชค การพนัน
โทรเขาจาก 0934683083 เปPนเสียง IVR แจงจบ จะมี sms link ส6งตามมาค6ะ +
66990154562 link.... รับเงิน 200000 รหัสเชิญ
200,000 บาท ใหกดผ6านลิงคBแนบมาใหค6ะ
200,000 บาท ใหกดผ6านลิงคBแนบมาใหค6ะ
กดลิ้งคBเขาไปทําการรับเงินเยียวยาจํานวน 200000 บาท
ลิ้งคB รับเงิน 200,000 บาท:https://bit.ly/2ZqFcKl รหัสเชิญ: 84908120
สินเชื่อโครงการรัฐบาล
สินเชื่อโครงการรัฐบาล
ไดสิทธิกูเงิน 200000 บาท ไม6ตองการรับค6ะ /// คลิก link ไดรับเงิน
ลิงคBรับเงิน 2แสนบาท
ลิงคBรับเงิน 200,000 บ
เฉพาะคุณ โบนัส 100% ไม6ติดเทินสายตรง ยู-ฟjา http://bit.ly/ufakingsth
สินเชื่อหลอกลวง สินเชื่อกูเงินต6างๆ
Link สมัครเงินกู 200000 บาท พรอมกับแนบลิ้ง
สอนเชื่อเงินเดือน /การกูเงิน หวยแม6น้ําหนึ่ง
รับสินเชื่อ ธปท 80,000/แจงเงินช6วยเหลือ 1000 บ.

รายการขอความ SMS หลอกลวงที่ผูประกอบการไดดําเนินการป+ด
Sender Name
promotion
2Get
Lotuss
NXCOMM
0636298492
0636299765
0650936504
0629949581
630255613
24Shopping
CSTHMK
THAISMS
VHLINVD
NODE
BESSMS
LetBuy
FinCom
POWTEH
Qsms
SMS PRO
CKYMNY
NODESMS
OKSMST
RSKTHC
MGSMS
SMSCSF
BKCENTER
OKSMST
CSTHMK
MySMS
VHLlNVD
QSMS
66630255613
66650916127
66630050299

ประเภทขอความหรือตัวอยางขอความ
เบื่อไหม เจอเว็บโกง มาหาเราเว็ปหวE มาตราฐายทุกบิลbit.ly/2ZKD4NV
ชวนทําบุญ
เงินกูออนไลนB
คุณเปPนบุคคลค้ําประกันคุณมลธิภา
ลิงคBรับเงิน 200,000 บาท :http//bit.ly/2ZqFcKl รหัสเชิญ : 13230972
ลิงคBสมัคร 200,000 บาท :http//bit.ly/3F5JgH 29016414
https://bit.ly/3s5jjqh16309368
ลิงคBสมัคร 200000 บาท http://bit.ly/3F5jJqH 46271312
สมัครลิ้งคB 200000 https://bit.ly/3F5jJqH19093537
กดเขาไปในลิ้งคBเพื่อยืนยันตัวตน Google sim
[ธ. กสิกรไทย] ยินดีดวยค6ะ คุณไดรับ200,000บาท ,LINE: cutt.ly/fEfAXA0
เงินเดือน 1,000 บาท โอนเขาบัญชีแลว https://bit.ly/3ylZvEz
แจงเงินช6วยเหลือ 1,000 บาท เพื่อรับ https://bit.ly/2Uh6T6d
รับ 2,000-5,000 บาท ใน 30 นาทีต6อวัน+line: https://bit.ly/39lhA5L
เงินเดือน 1,000 บาท โอนเขาบัญชีแลว https://bit.ly/3kw7mul”
ทวงถามผูค้ําประกันเงินสินเชื่อ
ทวงถามผูค้ําประกันเงินสินเชื่อ
ทวงถามผูค้ําประกันเงินสินเชื่อ
แอด cutt.ly/fQhYqaB เพื่อรับเงินกู 81,000 วงเงินเครดิตธนาคาร
Naga Game ยูสใหม6100 เพิ่มเปPน200 ถอนไดไม6อั้น https://lin.ee/4MyZsLp
ผ6อนสบาย อนุมัติง6าย ไดเงินเร็ว bit.ly/3znqT5X
คลิกลิงคBดานล6างลงทะเบียนรับทันที 100 บ. LINE： https://lin.ee/6J4SVJF
คุณไดรับสิทธิ์สินเชื่อจํานวน 200,000 สนใจคลิ๊ก LlNE: bit.ly/3kSL1Jd
คุณไดรับสินเชื่อจาก ธปท 80,000 บ. เว็บลิงคB ใหกด
เงินเดือน 1,000 บาท โอนเขาบัญชีแลว เว็บลิงคB ใหกด
เงินเดือน 1,000 บาท โอนเขาบัญชีแลว เว็บลิงคB ใหกด
เฉพาะคุณ โบนัส 100% ไม6ติดเทิน สายตรง ยู-ฟjา http://bit.ly/ufakingsth
น.ส.วิลาวัลยB ขําคา ชื่อเล6น เอ เลขบัตร 5210500016151 ไดกูเงินจาก CashTime
ตอนนี้คางไปก็ไม6เห็นจ6ายฝากบอกใหเขามาชําระเลยนะ ไม6งั้นผลที่เกิดขึ้นเขาตอง
รับผิดชอบนะ เขาไดฝากเบอรBคุณเปPนบุคคลอางอิง ถาเขาไม6คืนคุณก็ตองเสียเครดิตดวย
นะ ถาไม6จัดการตายแน6รวมถึงทั้งครอบครัว
ไทยแลนดBNo.1 แค6คุณเขามาเราแจก 38-588 ถอนขั้นต่ํา100บาท LINE: @502sigfy
มารวย88 บาทละ1000ไม6อั้น คลิกhttps://bit.ly/2WmJx08
ยินดวยไดไดรับ 3000 บาท จากดาวBนโหลด
เจาของหมายเลข ไดมีการไป ค้ําประกัน โดยระบุ ชื่ออีกท6านมา ใหติดต6อ ชําระค6าเงินกู
สมัครลิ้งคB 200000 https://bit.ly/3F5jJqH19093537
link สมัคร 200000 บาท https://bit.ly/3F5jJqH 20004015
ลิ้งคBสมัคร 200,000 บาท https://bit.ly/3s5ljth24796354

รายการขอความ SMS หลอกลวงที่ผูประกอบการไดดําเนินการป+ด
Sender Name
RSKTHC
RQQ888
SIMCHF
THANK-YOU
AMSMS
WTF733
PREMIUM
SMSCSF
66935698307
66636291219
66630258724
PG-LOAN
828909734
10anhero
66893040279
66972060257
Angel88
BigMONEY
CEDIT
CNFOTP
CSKYINFO

ประเภทขอความหรือตัวอยางขอความ
คุณแจงรับสินเชื่อเยียวยา Covid
ฟรี 9999 บาท
เงินเดือน 1,000 บาท โอนเขาบัญชีแลว https://bit.ly//2Uh6T6d
แจกฟรี 200 สมาชิกใหม6รับ 300% 29 รับ100 คลิกด6วนตอนนี้! bit.ly/39NfqSv
อนุมัติเร็วภายใน 20 นาที ติด Backlist ก็กูได
เกมสBคบคัฟบริการดีที่สุด ฝากก็ง6าย ถอนก็เร็ว
รัฐบาลเลทสูงสุดในไทย บ. ละ 950 เลขยังไม6อั้น
ทําภารกิจกดไลคBสามารถสรางรายได 1K/วันIDLINE:ab12347
เงินกูฟรี 200,000 บาท https:bit.ly/3f5jjqh
ลิงคBสมัคร 200,000 บาท https:bit.ly/3f5jjqh
กูเงินฟรี 20,000 บาท https://bitly3f5jkqh รหัสเชิญ29391923
สินเชื่อโอนป‡ดภาระหนี้ 0948703789 Line : https://lin.ee/7ymLvJj
กูเงินฟรี 200,000 บาท กดลิ้งคB
สวัสดีครับ เงินกูของ app ของคุณหมดอายุแลว กรุณาจัดการในเร็ว ๆ นีนะครับ ถา
สงสัยอะไรโปรดติดต6อเจาหนาที่ครับhttp://sapao.top/VfmAJr
เกมสBใหม6 Netent และ Red Tiger รับเลย 1OO THB ลองเล6นฟรี ไม6มีขอจํากัด! หาก
ชนะถอนไดดวยยอดเทรินแค6 3 ครั้ง ขอเครดิตที่ฝjายบริการลูกคาคลิก
https://bit.ly/3rLLY7F T&C Apply
not found as sendername
F*U*N*88 เดิมพัuบิลเดี่ยว 5 ลีกใหญ6 รับโบนัสฟรี! ทุกสัปดาหB ง6ายๆที่ SABA กีฬา
https://tinyurl.com/v7wbd6hr
รับลิงคB: https://bit.ly/3hluHy0 รหัสเชิญรับ100บาท:65254650
ลิงกB: https://bit.ly/2U2rifb ตอนลงทะเบียนกรุณากรอกรหัสเชิญ:99661802
จากสินชื่อแทคแคชร คุณเปPนบุคคลค้ําประกันร6วมกูสินชื่อของนาง อาพรรัตนB ช6างเรือง
ไอดี:3421000380484 มีพฤติกรรมหลีกหนีการชําระหนี้
[Sky Credit]Your verification code is 924615;please don't tell others.,
[บานฟารBมสุนัข] รหัสยืนยันของคุณคือ 421894

CTTH

คุณเปPนผูค้ําประกันร6วมกูสินเชื่อของ คุณศิวาพร แซ6จิ้ว เลขที่บัตร
(3500500497575)โทร.0611211624 หากยังเพิกเฉยต6อการชําระสินเชื่อ Cashtance
จะจําหน6ายรายชื่อและขอมูลทั้งหมดแก6บริษัททวงหนี้(ขายหนี้) line:ctadmin099

DCLUB

[okcash] สวัสดีเงินกูของคุณกําลังจะเกินกําหนดและจํานวนเงินที่คางชําระอยู6ที่ เพื่อ
ไม6ใหส6งผลเสียต6อชีวิตและการทํางานของคุณโปรดติดต6อเจาหนาที่บริการลูกคาเพื่อ
ปรึกษาเรื่องการชําระหนี้ มิฉะนั้นผูติดต6อจะถูกส6งเปPนกลุ6มและไดรับการดูแลผ6าน
กระบวนการพิจารณาคดี ...

DCLUBA

[สินเชื่อฉับไว]เงินกูยืมของคุณภายใน 3 วันจะถึงกําหนด กรุณาชําระคืนตรงเวลาและ
กลับสู6หนา APP เพื่ออัปโหลดหลักฐานการชําระเงินของคุณ มิฉะนันั้นจะถือว6ายังไม6ได
ชําระ

รายการขอความ SMS หลอกลวงที่ผูประกอบการไดดําเนินการป+ด
Sender Name
DELPHINI
DONGSPACE
EasyMoney
ENGIASS
GlobalSMS
hcloud

Hellokoo
HIWYINFO
Info123
Info2021
Kppoi
LSM99
MML
N0tice
NEWCEDIT
NewStepA.
RYC
SAMSMS
SharkFin
Smartcredit
SMEEASY
SMS
SMS2021
SPL

ประเภทขอความหรือตัวอยางขอความ
ลงทะเบียนสําเร็จ คุณมี 1 point ตรวจสอบที่: https://bit.ly/3b3CTk1
[DongSpace]ลูกคาอดิศร แจงบํารุง ไดนํารายชื่อของคุณมาเปPนผูค้ําประกันเงินกู กรณี
ติดต6อลูกคาไม6ไดบริษัทจําเปPนตองติดตามจากผูค้ําแทน โปรดติดต6อ
https://line.me/ti/p/MRFdzbBDE0 shorturl.at/hnoEL shortur
โรงรับจํานําแปดริ้ว:ตั๋วจํานําจะครบ5เดือนในวันที่21/08/64 โทร 038-51433
สวัสดีค6ะ เงินกูของคุณไดอนุมัติแลว กรุณาตรวจสอบที่หนาแอพของคุณ
คุณไดรับสิทธิ์กูเงิน 600;000บาท อนุมัติไว https://lin.ee/aEp8K1F
คุณ เปรมทิพยB ชื่นกลิ่นธูปไดกูเงินจาก[สินชื่อเงินกูรวดเร็ว]ตอนนี ยังไม6ไดป‡ดยอดมา
เขาแอบอางขอมูลส6วนตัวของคุณใส6เปPนบุคคลค้ําประก ัน ถาเขาวันนี้ยังไม6ชําระคืนไห
คุณตองรับผิดชอบทั้งหมด เราจะอัปโหลดรายชื่อคุณเขาสู6ระบบเครดิตบูโร คุณจะเสียเค
รติดไปดวยกัน ถาคุณไม6ยอม ติดต6อแจงใหเขาชําระ 0952534558
สวัสดีค6ะ เราติดต6อมาจากบริษัทสินเชื่อที่โทรหาคุณเมื่อสักครู6นี้ ไลนBทางเรา:
https://line.me/ti/p/XehKPBVoVB
รับสิทธิ์กูเงินพิเศษ กด // ชําระ 1000 บาทไดเงิน 2000 สนใจกด
เงินเดือน1000บาทโอนเขาบัญชีเรียบรอย https://bit.ly/3kBHv4a
เงินเดือน1000บาทโอนเขาบัญชีเรียบรอยhttps://bit.ly/3rTkpJR
ลงทะเบียนสําเร็จรับ 1000 บาท https://bit.ly/3mRLcWf
LSM99 สมัครง6ายไดชัว แทงบอล บาคาร6า สล็อต เกม https://bit.ly/LSM99AF
zoilibe clu coos [MML Beer] สินเชื่อของคุณถึงกําหนดชําระ เพื่อรักษาเครดิตโปรด
คลิก https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neut
ลิงกB: https://bit.ly/3BTH0JJ ตอนลงทะเบียนกรุณากรอกรหัสเชิญ:24319010
ทางเราไดรับคําขอสินเชื่อของคุณแลว! ลิงกBโหลดแอปสินเชื่อ: https://bit.ly/3k8SPpP
รหัสเชิญ:87548839
ขอบคุณที่ซื้อสินคากับเรา eTax Invoice คลิก https://dgo.link/qAwwPUz
เกมRoyalคืนนี้สี่ทุ6ม แจกโทรศัพทBOPPOฟรี ลิงกB https://bit.ly/2UYZW6o
เล6นเกมและทําเงินออนไลนB รับ 300-900THBต6อครั้ง https://lin.ee/3sXbVbN
[HERO]เรียน คุณลูกคา น.ส. ชุติมา วันดี ขอแสดงความยินดีคุณไดรับการอนุมัติสินเชื่อ
ทางบริษัทจะทําการโอนเงินใหคุณภายใน 24 ชั่วโมง โปรดตรวจสอบยอดเงินในบัญชี
ของคุณ ขอขอบสําหรับการสนับสนุน
SME เงินกู สูไปดวยกัน 0656525236 m1b.cc/igpwdAu m1b.cc/giiAdpw
สินเชื่อธุรกิจODเริ่ม1.5 0889794899 m1b.cc/r9iw3Ay m1b.cc/iAr39in
คุณไดรับสิทธBสินเชื่อเงินด6วน50;000บาท คลิ๊ก：https://sourl.cn/hMniCL
เงินเดือน1000บาทโอนเขาบัญชีเรียบรอย https://bit.ly/3znYSvf
APP[ Loanbeer]ลูกคาพยายามหลีกเลี่ยงการชําระหนี้ หากไม6มีการชําระเขามาขอ
อนุญาติส6งขอความหาบุคคลรายชื่อทั้งหมด ใหชําระเขามาแทนนะคะ

รายการขอความ SMS หลอกลวงที่ผูประกอบการไดดําเนินการป+ด
Sender Name
SYCTHM
SYSMSN
tephone
THINFO
THSASH
NODE
NOTICE

ประเภทขอความหรือตัวอยางขอความ
คุณไดรับสินเชื่อเพื่อการลงทุน50;000บาท คลิ๊ก:https://bit.ly/3hlQbLs
เงินเดือน 3655 บาทไดโอนเขาบัญชี เรียบรอย pxj6666.com
ลิงกBยื่นกู: https://bit.ly/3f8eA68 รหัสเชิญ:87204991
จากสินชื่อsilver pocket คุณเปPนบุคคลค้ําประกันร6วมกูสินชื่อของน.ส.กนกนภัส สวย
กลาง ไอดี: 5411400116004 มีพฤติกรรมหลีกหนีการชําระหนี้บุคคลค้ําประกันตอง
รับผิดชอบทั้งหมด ติดต6อแจงใหชําระ:0918399526
ขอแสดงความยินดีท6านไดรับวงเงินกูยืม1;000;000 shorturl.asia/pVabg
ฉันตองการเช6าบานโปรดเพิ่มของฉัน Line: http://line.me/ti/p/~sa44455
- คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานอยุธยา เตือนนัดพรุ6งนี้ คุณสุชาดา 02/08/21 16 '- Your
OTP is 236319 (Ref Code : 2h0WYk) this password will be expired within 5
minutes. '- คลินิกทันตกรรมฌารBม เตือนนัดพรุ6งนี้ คุณกิ่งแกว 02/08/21 18:15 ทพ.
ธนศักดิ์ /กดlinkเพื่อยืนยัน zeekdoc.com/pc/168442

NotifySMS

สวัสดีค6ะ เราติดต6อมาจากบริษัทสินเชื่อที่โทรหาคุณเมื่อสักครู6นี้ ไลนBทางเรา:
https://line.me/ti/p/aHkYafXyLJ

N-Squared

ขอบคุณที่ซื้อสินคากับเรา eTax Invoice คลิก https://dgo.link/M4Vrsx6

NXCOMM
NZQ780
PDA888
Pendulum

D: 1350100256941ติดหนี้ของเรา 4000 บาทเกินกําหนด 73 วันหนีไป คุณเปPนบุคคล
ค้ําประกัน รบกวนแจงเจาตัวเบอรB: 0618808235กลับมาคืนหนี้ ถาคุณไม6อยาก
รับผิดชอบเอาขอความนี้ไปลงหนาเฟสครับ
เงินเดือน1000บาทโอนเขาบัญชีเรียบรอย https://bit.ly/2W3771i
เงินเดือน1000บาทโอนเขาบัญชีเรียบรอย https://bit.ly/3znYSvf
Dear Khun Nattaphong; PENDULUM wishes you many happy returns on
your birthday. Show this SMS and receive double points upon purchase
within your birthday

Pinny

(=O< ˜˜˜˜˜@˜-˜˜@˜˜5˜"˜˜˜F=I< h t t p s : / / b i t . l y /
3 e v D K M z ˜˜H˜2˜˜˜A˜-˜˜=I< h t t p s : / / b i t.ly/3tUPr3d
ไลนBพินนี

POWTEH

UnionLoan น.ส. มาลิวัน จัดสวย(ติ๊ก)ไดยื่นคํารองขอกับทางเราใหท6านเปPนผูชําระหนี้
(3;493)แทนหากไม6มีการชําระเขามาภายในวันนี้ทางเราจําเปPนตองดําเนินการกับท6าน
จนถึงที่สุดติดต6อ0862106079ด6วน

