


ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ต.9/12.5.52 เจำ้หนำ้ท่ี สภอ.คลอดวำฬ 3,852.00               

ศ.165/20 ต.ค. 63 น.ส. กำญจนำ  แปลงดี 2.10                      

ศ.165/20 ต.ค. 63 น.ส. จิดำภำ  สิริวิทูร 2.10                      

ศ.165/20 ต.ค. 63 น.ส. ฝนทิพย ์ ถนอมพงษพ์นัธ์ 2.45                      

ศ.165/20 ต.ค. 63 น.ส. พลอยปภสั  นรอ่อน 2.10                      

ศ.165/20 ต.ค. 63 น.ส. พทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 2.10                      

ศ.165/20 ต.ค. 63 น.ส. อรณิษำ  อรรถกรโฆษิตต 2.45                      

ศ.165/20 ต.ค. 63 น.ส.ภำวดี  ด ำจุติ 2.45                      

1 ศ.31/27 ม.ค.64 น.ส.วิภำเพญ็  เหตุทอง 0.84                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 น.ส.วิภำเพญ็  เหตุทอง 0.84                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 น.ส.วิภำเพญ็  เหตุทอง 0.42                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 น.ส.วิภำเพญ็  เหตุทอง 0.42                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 น.ส.วิภำเพญ็  เหตุทอง 0.96                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 น.ส.วิภำเพญ็  เหตุทอง 0.90                      

รวม 4.38                      

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 2.45                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 0.98                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 0.98                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 0.49                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 0.49                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 1.12                      

ด่ำนศุลกำกรประจวบคีรีขนัธ์

เอกสำรแนบทำ้ยประกำศ   /2565



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 1.05                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 179.55                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 104.37                  

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 37.10                    

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 0.84                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 1.96                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 134.54                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 0.91                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 0.91                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 0.91                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 1.40                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 0.84                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงณฎัฐิกำ  อำกำศโสภำ 0.84                      

รวม 471.73                  

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำงนวรัตน์  เขียวเรืองงำม 6.92                      

2 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำงเบจวรรณ  ประภกัดี 0.35                      

รวม 7.27                      

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 3.67                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 3.67                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 1.96                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 1.96                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 4.65                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 4.11                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 670.71                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 389.94                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 139.96                  

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 3.44                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 7.88                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 523.68                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 3.84                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 3.79                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 3.79                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 5.63                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 3.76                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 3.71                      

19 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำงเพญ็ศรี  มีพนัธุ์ 2.80                      

รวม 1,782.95               

ศ.165/20 ต.ค. 63 นำงระวีวรรณ  ศรีพิพฒัน์ 2.45                      

1 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงรังษิพรรณ  ชิวปรีชำ 1.96                      

2 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงรังษิพรรณ  ชิวปรีชำ 134.54                  

3 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงรังษิพรรณ  ชิวปรีชำ 0.91                      

4 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงรังษิพรรณ  ชิวปรีชำ 0.91                      

5 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงรังษิพรรณ  ชิวปรีชำ 0.91                      

6 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงรังษิพรรณ  ชิวปรีชำ 1.40                      

7 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงรังษิพรรณ  ชิวปรีชำ 0.84                      

8 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงรังษิพรรณ  ชิวปรีชำ 0.84                      

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงรังษิพรรณ ชิวปรีชำ 37.10                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงรังษิพรรณ ชิวปรีชำ 0.84                      

รวม 180.25                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 0.84                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 0.84                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 0.42                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 0.42                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 0.96                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 0.90                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 153.90                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 89.46                    

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 31.80                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 0.72                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 1.68                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 115.32                  



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 0.78                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 0.78                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 0.78                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 1.20                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 0.72                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงสำวกำญจนำ  แปลงดี 0.72                      

รวม 402.24                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 0.98                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 0.98                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 0.49                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 0.49                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 1.12                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 1.05                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 179.55                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 104.37                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 37.10                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 0.84                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 1.96                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 134.54                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 0.91                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 0.91                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 0.91                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 1.40                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 0.84                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงสำวแกว้  ศรีหนูข  ำ 0.84                      

รวม 469.28                  

ศ.165/20 ต.ค. 63 นำงสำวจำรินี  เดชช ำนำญ 7.62                      

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 0.98                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 0.98                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 0.49                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 0.49                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 1.12                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 1.05                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 179.55                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 104.37                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 37.10                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 0.84                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 1.96                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 134.54                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 0.91                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 0.91                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 0.91                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 1.40                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 0.84                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงสำวฉมำพนัธ์  วรเวชวิจิตร 0.84                      

469.28                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 0.84                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 0.84                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 0.42                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 0.42                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 0.96                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 0.90                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 153.90                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 89.46                    

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 31.80                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 0.72                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 1.68                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 115.32                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 0.78                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 0.78                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 0.78                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 1.20                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 0.72                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงสำวพลอยปภสั  นรอ่อน 0.72                      

รวม 402.24                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 0.84                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 0.84                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 0.42                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 0.42                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 0.96                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 0.90                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 153.90                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 89.46                    

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 31.80                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 0.72                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 1.68                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 115.32                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 0.78                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 0.78                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 0.78                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 1.20                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 0.72                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงสำวพทัธ์ธีรำ  ผดุงโชค 0.72                      

รวม 402.24                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 0.70                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 0.70                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 0.35                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 0.35                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 0.80                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 0.75                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 128.25                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 74.55                    



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 26.50                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 0.60                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 1.40                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 96.10                    

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 0.65                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 0.65                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 0.65                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 1.00                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 0.60                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงสำวภนิตำ  เปียทอง 0.60                      

รวม 335.20                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 0.98                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 0.98                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 0.49                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 0.49                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 1.12                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 1.05                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 179.55                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 104.37                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 37.10                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 0.84                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 1.96                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 134.54                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 0.91                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 0.91                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 0.91                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 1.40                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 0.84                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงสำวภำวดี  ด ำจุติ 0.84                      

รวม 469.28                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 3.25                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 3.25                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 1.75                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 1.75                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 4.17                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 3.66                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 593.76                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 345.21                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 124.06                  

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 3.08                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 7.04                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 466.02                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 3.45                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 3.40                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 3.40                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 5.03                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 3.40                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงสำวภูริมำศ  สกุลพงศภ์คั 3.35                      

รวม 1,579.03               

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 0.98                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 0.98                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 0.49                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 0.49                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 1.12                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 1.05                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 179.55                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 104.37                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 37.10                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 0.84                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 1.96                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 134.54                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 0.91                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 0.91                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 0.91                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 1.40                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 0.84                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงสำววรำงคณำ  สังขสุ์วรรณ 0.84                      

รวม 469.28                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 0.84                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 0.84                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 0.42                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 0.42                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 0.96                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 0.90                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 153.90                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 89.46                    

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 31.80                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 0.72                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 1.68                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 115.32                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 0.78                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 0.78                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 0.78                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 1.20                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 0.72                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงสำววิชุดำ  สลำยแผว้ 0.72                      

รวม 402.24                  

1 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงสำววิภำเพญ็  เหตุทอง 153.90                  

2 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงสำววิภำเพญ็  เหตุทอง 89.46                    

3 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงสำววิภำเพญ็  เหตุทอง 31.80                    

4 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงสำววิภำเพญ็  เหตุทอง 0.72                      

5 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงสำววิภำเพญ็  เหตุทอง 1.68                      

6 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงสำววิภำเพญ็  เหตุทอง 115.32                  



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

7 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงสำววิภำเพญ็  เหตุทอง 0.78                      

8 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงสำววิภำเพญ็  เหตุทอง 0.78                      

9 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำววิภำเพญ็  เหตุทอง 0.78                      

10 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงสำววิภำเพญ็  เหตุทอง 1.20                      

11 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำววิภำเพญ็  เหตุทอง 0.72                      

12 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงสำววิภำเพญ็  เหตุทอง 0.72                      

รวม 397.86                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 0.84                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 0.84                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 0.42                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 0.42                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 0.96                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 0.90                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 153.90                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 89.46                    

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 31.80                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 0.72                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 1.68                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 115.32                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 0.78                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 0.78                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 0.78                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 1.20                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 0.72                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงสำวศิริญญำ  พรหมหมดั 0.72                      

รวม 402.24                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 0.98                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 0.98                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 0.49                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 0.49                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 1.12                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 1.05                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 179.55                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 104.37                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 37.10                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 0.84                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 1.96                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 134.54                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 0.91                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 0.91                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 0.91                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 1.40                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 0.84                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงสำวศุจิรัตน์  เมืองแกว้ 0.84                      

รวม 469.28                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 0.84                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 0.84                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 0.42                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 0.42                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 0.96                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 0.90                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 153.90                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 89.46                    

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 31.80                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 0.72                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 1.68                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 115.32                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 0.78                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 0.78                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 0.78                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 1.20                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 0.72                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงสำวสมร  วำมะลุน 0.72                      

รวม 402.24                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 1.12                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 1.12                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 0.56                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 0.56                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 1.28                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 1.20                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 205.20                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 119.28                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 42.40                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 0.96                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 2.24                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 153.76                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 1.04                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 1.04                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 1.04                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 1.60                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 0.96                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงสำวสมหญิง  ผำยรัศมี 0.96                      

รวม 536.32                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 0.84                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 0.84                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 0.42                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 0.42                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 0.96                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 0.90                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 153.90                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 89.46                    

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 31.80                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 0.72                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 1.68                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 115.32                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 0.78                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 0.78                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 0.78                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 1.20                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 0.72                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำงสำวสิริกำรย ์ ธนกุลศรีโรจน์ 0.72                      

รวม 402.24                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำงอรพรรณ  อนุรักษพ์ำนิชผล 1.12                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำงอรพรรณ  อนุรักษพ์ำนิชผล 1.12                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำงอรพรรณ  อนุรักษพ์ำนิชผล 0.56                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำงอรพรรณ  อนุรักษพ์ำนิชผล 0.56                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำงอรพรรณ  อนุรักษพ์ำนิชผล 1.28                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำงอรพรรณ  อนุรักษพ์ำนิชผล 1.20                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำงอรพรรณ  อนุรักษพ์ำนิชผล 205.20                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำงอรพรรณ  อนุรักษพ์ำนิชผล 119.28                  

รวม 330.32                  

1 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยกชกร  พทุธงั 1.96                      

2 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยกชกร  พทุธงั 134.54                  

3 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยกชกร  พทุธงั 0.91                      

4 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยกชกร  พทุธงั 0.91                      

5 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยกชกร  พทุธงั 0.91                      

6 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยกชกร  พทุธงั 1.40                      

7 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยกชกร  พทุธงั 0.84                      

8 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยกชกร  พทุธงั 0.84                      

รวม 142.31                  

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 0.35                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 0.14                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 0.14                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 0.07                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 0.07                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 0.16                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 0.15                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 25.65                    

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 14.91                    

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 5.30                      

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 0.12                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 0.28                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 19.22                    

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 0.13                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 0.13                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 0.13                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 0.20                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 0.12                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยกฤชนนท ์ ธนำรัชพิชิต 0.12                      

รวม 67.39                    

ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยกฤษฎำ  จีนะวิจำรณะ 9.37                      

ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยกำนต ์ คลำ้ยสุบรรณ 3.15                      

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 3.53                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 3.53                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 1.89                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 1.89                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 4.49                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 3.96                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 645.06                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 375.03                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 134.66                  

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 3.32                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 7.60                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 504.46                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 3.71                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 3.66                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 3.66                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 5.43                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 3.64                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยชยัพงศ ์ พิทกัษม์งคล 3.59                      

รวม 1,713.11               

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 9.02                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 4.09                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 4.09                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 2.17                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 2.17                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 5.13                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 4.56                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 747.66                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 434.67                  

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 155.86                  

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 3.80                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 8.72                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 581.34                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 4.23                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 4.18                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 4.18                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 6.23                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 4.12                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยชยัยทุธ    ค  ำคุณ 4.07                      

รวม 1,990.29               

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 2.10                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 0.84                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 0.84                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 0.42                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 0.42                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 0.96                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 0.90                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 153.90                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 89.46                    

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 31.80                    

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 0.72                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 1.68                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 115.32                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 0.78                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 0.78                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 0.78                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 1.20                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 0.72                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยชยัรัตน์  อ่ิมเจริญ 0.72                      

รวม 404.34                  

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 8.32                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 3.81                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 3.81                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 2.03                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 2.03                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 4.81                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 4.26                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 696.36                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 404.85                  

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 145.26                  

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 3.56                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 8.16                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 542.90                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 3.97                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 3.92                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 3.92                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 5.83                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 3.88                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยไชยทตั   นิวำศะบุตร 3.83                      

รวม 1,855.51               

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุข 0.35                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุข 0.14                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุข 0.14                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุข 0.07                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุข 0.07                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุข 0.16                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุข 0.15                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุข 25.65                    

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุข 14.91                    

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุข 5.30                      

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุข 0.12                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุช 0.28                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุช 19.22                    

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุช 0.13                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุช 0.13                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุช 0.13                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุช 0.20                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุช 0.12                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยณฤพงศ ์ ศรัทธสุช 0.12                      

รวม 67.39                    

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 7.97                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 3.67                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 3.67                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 1.96                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 1.96                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 4.65                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 4.11                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 670.71                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 389.94                  

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 139.96                  

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 3.44                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 7.88                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 523.68                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 3.84                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 3.79                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 3.79                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 5.63                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 3.76                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยเดชำ   วิชยัดิษฐ 3.71                      

รวม 1,788.12               

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 0.98                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 0.98                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 0.49                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 0.49                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 1.12                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 1.05                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 179.55                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 104.37                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 37.10                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 0.84                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 1.96                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 134.54                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 0.91                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 0.91                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 0.91                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 1.40                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 0.84                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 0.84                      

รวม 469.28                  

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยทศพร  โสนะโชติ 2.10                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยทศพร  โสนะโชติ 0.84                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยทศพร  โสนะโชติ 0.84                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยทศพร  โสนะโชติ 0.42                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยทศพร  โสนะโชติ 0.42                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยทศพร  โสนะโชติ 0.96                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยทศพร  โสนะโชติ 0.90                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยทศพร  โสนะโชติ 153.90                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยทศพร  โสนะโชติ 89.46                    

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยทศพร  โสนะโชติ 31.80                    

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยทศพร  โสนะโชติ 0.72                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยทศพร  โสนะโชติ 1.68                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยทศพร  โสนะโชติ 115.32                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยทศพร  โสนะโชติ 0.78                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยทศพร  โสนะโชติ 0.78                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยทศพร  โสนะโชติ 0.78                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยทศพร  โสนะโชติ 1.20                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยทศพร  โสนะโชติ 0.72                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยทศพร  โสนะโชติ 0.72                      

รวม 404.34                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 1.12                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 1.12                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 0.56                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 0.56                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 1.28                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 1.20                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 205.20                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 119.28                  



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 42.40                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 0.96                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 2.24                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 153.76                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 1.04                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 1.04                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 1.04                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 1.60                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 0.96                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยทศัวตัร์   ธนัวำนนท์ 0.96                      

รวม 536.32                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยธนดล  เกษำ 0.84                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยธนดล  เกษำ 0.84                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยธนดล  เกษำ 0.42                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยธนดล  เกษำ 0.42                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยธนดล  เกษำ 0.96                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยธนดล  เกษำ 0.90                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยธนดล  เกษำ 153.90                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยธนดล  เกษำ 89.46                    

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยธนดล  เกษำ 31.80                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยธนดล  เกษำ 0.72                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยธนดล  เกษำ 1.68                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยธนดล  เกษำ 115.32                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยธนดล  เกษำ 0.78                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยธนดล  เกษำ 0.78                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยธนดล  เกษำ 0.78                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยธนดล  เกษำ 1.20                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยธนดล  เกษำ 0.72                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยธนดล  เกษำ 0.72                      

รวม 402.24                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 0.84                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 0.84                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 0.42                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 0.42                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 0.96                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 0.90                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 153.90                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 89.46                    

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 31.80                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 0.72                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 1.68                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 115.32                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 0.78                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 0.78                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 0.78                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 1.20                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 0.72                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยธชักร   ธชัอริยโภคิน 0.72                      

19 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยธชักร  ธชัอริยโภคิน 2.45                      

รวม 404.69                  

ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยธำดำ  ชุมไชโย 8.32                      

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 0.70                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 0.70                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 0.35                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 0.35                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 0.80                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 0.75                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 128.25                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 74.55                    

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 26.50                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 0.60                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 1.40                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 96.10                    

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 0.65                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 0.65                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 0.65                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 1.00                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 0.60                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยนครินทร์  พำนิชย์ 0.60                      

รวม 335.20                  

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 2.45                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 0.98                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 0.98                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 0.49                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 0.49                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 1.12                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 1.05                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 179.55                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 104.37                  

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 37.10                    

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 0.84                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 1.96                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 134.54                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 0.91                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 0.91                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 0.91                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 1.40                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 0.84                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยนนท ์   โพธ์ิขนุ 0.84                      

รวม 471.73                  

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 2.10                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 0.84                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 0.84                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 0.42                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 0.42                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 0.96                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 0.90                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 153.90                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 89.46                    

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 31.80                    

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 0.72                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 1.68                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 115.32                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 0.78                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 0.78                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 0.78                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 1.20                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 0.72                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยนพรัตน์  วำณีวณิชย์ 0.72                      

รวม 404.34                  

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยบรรจบ  วรรญเวก 0.35                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 0.14                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 0.14                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 0.07                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 0.07                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 0.16                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 0.15                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 25.65                    

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 14.91                    

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 5.30                      

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 0.12                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 0.28                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 19.22                    



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 0.13                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 0.13                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 0.13                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 0.20                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 0.12                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยบรรจบ  วรรญเวก 0.12                      

รวม 67.39                    

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 0.98                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 0.98                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 0.49                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 0.49                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 1.12                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 1.05                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 179.55                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 104.37                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 37.10                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 0.84                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 1.96                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 134.54                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 0.91                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 0.91                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 0.91                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 1.40                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 0.84                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยบริภทัร  เพญ็ศรีชล 0.84                      

รวม 469.28                  

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 7.97                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 3.67                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 3.67                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 1.96                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 1.96                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 4.65                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 4.11                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 670.71                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 389.94                  

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 139.96                  

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 3.44                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 7.88                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 523.68                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 3.84                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 3.79                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 3.79                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 5.63                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 3.76                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยประชำ   ศรีบุญส่ง 3.71                      

รวม 1,788.12               

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยประทีป  สมมงั 3.67                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยประทีป  สมมงั 3.67                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยประทีป  สมมงั 1.96                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยประทีป  สมมงั 1.96                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยประทีป  สมมงั 4.65                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยประทีป  สมมงั 4.11                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยประทีป  สมมงั 670.71                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยประทีป  สมมงั 389.94                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยประทีป  สมมงั 139.96                  

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยประทีป  สมมงั 3.44                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยประทีป  สมมงั 7.88                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยประทีป  สมมงั 523.68                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยประทีป  สมมงั 3.84                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยประทีป  สมมงั 3.79                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยประทีป  สมมงั 3.79                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยประทีป  สมมงั 5.63                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยประทีป  สมมงั 3.76                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยประทีป  สมมงั 3.71                      

รวม 1,780.15               

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 7.62                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 3.53                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 3.53                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 1.89                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 1.89                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 4.49                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 3.96                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 645.06                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 375.03                  

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 134.66                  

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 3.32                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 7.60                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 504.46                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 3.71                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 3.66                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 3.66                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 5.43                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 3.64                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยปัญญำ  สรรเพชญวิทยำ 3.59                      

รวม 1,720.73               

ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยปิยรัตน์  ภู่ทองค ำ 7.27                      

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 3.81                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 3.81                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 2.03                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 2.03                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 4.81                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 4.26                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 696.36                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 404.85                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 145.26                  

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 3.56                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 8.16                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 542.90                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 3.97                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 3.92                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 3.92                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 5.83                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 3.88                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยพงศเ์ทพ  บวัทรัพย์ 3.83                      

รวม 1,847.19               

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 0.35                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 0.14                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 0.14                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 0.07                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 0.07                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 0.16                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 0.15                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 25.65                    

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 14.91                    

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 5.30                      

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 0.12                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 0.28                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 19.22                    

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 0.13                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 0.13                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 0.13                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 0.20                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 0.12                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยพงษวิ์วฒัน์  ทองจนัทร์ 0.12                      

รวม 67.39                    

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 4.23                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 4.23                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 2.24                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 2.24                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 5.29                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 4.71                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 773.31                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 449.58                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 161.16                  

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 3.92                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 9.00                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 600.56                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 4.36                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 4.31                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 4.31                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 6.43                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 4.24                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยพชร   อนนัตศิลป์ 4.19                      

รวม 2,048.31               

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 0.14                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 0.14                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 0.07                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 0.07                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 0.16                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 0.15                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 25.65                    

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 14.91                    

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 5.30                      

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 0.12                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 0.28                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 19.22                    

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 0.13                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 0.13                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 0.13                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 0.20                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 0.12                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยพฒันพงศ ์  จนัทโชติ 0.12                      

19 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยพฒันพงศ ์ จนัทโชติ 0.35                      

รวม 67.39                    

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 2.10                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 0.84                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 0.84                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 0.42                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 0.42                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 0.96                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 0.90                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 153.90                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 89.46                    

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 31.80                    

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 0.72                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 1.68                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 115.32                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 0.78                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 0.78                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 0.78                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 1.20                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 0.72                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยพีรณฐั  เสริมศิลป์ 0.72                      

รวม 404.34                  

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยพีรพงษ ์ สินธุ์นอง 2.10                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 0.84                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 0.84                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 0.42                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 0.42                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 0.96                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 0.90                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 153.90                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 89.46                    

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 31.80                    

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 0.72                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 1.68                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 115.32                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 0.78                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 0.78                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 0.78                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 1.20                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 0.72                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยพีระพงษ ์ สินธุ์นอง 0.72                      

รวม 404.34                  

ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยพฒิุพงศ ์ นิลสุ่ม 2.45                      

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 2.45                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 0.98                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 0.98                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 0.49                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 0.49                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 1.12                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 1.05                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 179.55                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 104.37                  

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 37.10                    



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 0.84                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 1.96                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 134.54                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 0.91                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 0.91                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 0.91                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 1.40                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 0.84                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยเพทำย  ขจรพนัธ์ 0.84                      

รวม 471.73                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 3.39                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 3.39                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 1.82                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 1.82                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 4.33                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 3.81                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 619.41                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 360.12                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 129.36                  

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 3.20                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 7.32                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 485.24                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 3.58                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 3.53                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 3.53                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 5.23                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 3.52                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 3.47                      

19 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยภูมินนัท ์ จินตนะ 7.27                      

รวม 1,653.34               

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 0.84                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 0.84                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 0.42                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 0.42                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 0.96                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 0.90                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 153.90                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 89.46                    

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 31.80                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 0.72                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 1.68                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 115.32                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 0.78                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 0.78                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 0.78                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 1.20                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 0.72                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยมงคลชยั  คงไพรสันต์ 0.72                      

รวม 402.24                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยไมตรี  แสงทอง 0.98                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยไมตรี  แสงทอง 0.98                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยไมตรี  แสงทอง 0.49                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยไมตรี  แสงทอง 0.49                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยไมตรี  แสงทอง 1.12                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยไมตรี  แสงทอง 1.05                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยไมตรี  แสงทอง 179.55                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยไมตรี  แสงทอง 104.37                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยไมตรี  แสงทอง 37.10                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยไมตรี  แสงทอง 0.84                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยไมตรี  แสงทอง 1.96                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยไมตรี  แสงทอง 134.54                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยไมตรี  แสงทอง 0.91                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยไมตรี  แสงทอง 0.91                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยไมตรี  แสงทอง 0.91                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยไมตรี  แสงทอง 1.40                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยไมตรี  แสงทอง 0.84                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยไมตรี  แสงทอง 0.84                      

รวม 469.28                  

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 0.35                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 0.14                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 0.14                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 0.07                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 0.07                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 0.16                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 0.15                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 25.65                    

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 14.91                    

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 5.30                      

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 0.12                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 0.28                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 19.22                    

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 0.13                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 0.13                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 0.13                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 0.20                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 0.12                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยยทุธพงษ ์ วงศข์ำ้หลวง 0.12                      

รวม 67.39                    

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 0.61                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 0.15                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 0.15                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 0.20                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 0.20                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 0.20                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 0.25                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 25.65                    

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 14.92                    

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 5.40                      

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 0.23                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 0.44                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 19.32                    

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 0.25                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 0.22                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 0.22                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 0.25                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 0.21                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยยทุธภูมิ  วงศข์ำ้หลวง 0.24                      

รวม 69.11                    

ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยรัชกฤช  บวรวิชญกุล 6.92                      

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 6.92                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 3.25                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 3.25                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 1.75                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 1.75                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 4.17                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 3.66                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 593.76                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 345.21                  

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 124.06                  

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 3.08                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 7.04                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 466.02                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 3.45                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 3.40                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 3.40                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 5.03                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 3.40                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยรัตนชำติ  ไชยยศ 3.35                      

รวม 1,585.95               

ศ.31/27 ม.ค.64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 0.98                      

ศ.32/27 ม.ค.64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 0.98                      

ศ.33/27 ม.ค.64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 0.49                      

ศ.34/27 ม.ค.64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 0.49                      

ศ.35/27 ม.ค.64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 1.12                      

ศ.36/27 ม.ค.64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 1.05                      

ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 179.55                  

ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 104.37                  

ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 37.10                    

ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 0.84                      

ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 1.96                      

ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 134.54                  

ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 0.91                      

ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 0.91                      

ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 0.91                      

ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 1.40                      

ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 0.84                      

ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยวทญัญู  เสมอเนตร 0.84                      

ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยวศิน  อภิรัตนวงศ์ 2.10                      

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยวิมล  สุขช่วย 3.53                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยวิมล  สุขช่วย 3.53                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยวิมล  สุขช่วย 1.89                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยวิมล  สุขช่วย 1.89                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยวิมล  สุขช่วย 4.49                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยวิมล  สุขช่วย 3.96                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยวิมล  สุขช่วย 645.06                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยวิมล  สุขช่วย 375.03                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยวิมล  สุขช่วย 134.66                  

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยวิมล  สุขช่วย 3.32                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยวิมล  สุขช่วย 7.60                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยวิมล  สุขช่วย 504.46                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยวิมล  สุขช่วย 3.71                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยวิมล  สุขช่วย 3.66                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยวิมล  สุขช่วย 3.66                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยวิมล  สุขช่วย 5.43                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยวิมล  สุขช่วย 3.64                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยวิมล  สุขช่วย 3.59                      

รวม 1,713.11               

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 2.10                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 0.84                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 0.84                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 0.42                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 0.42                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 0.96                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 0.90                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 153.90                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 89.46                    

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 31.80                    

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 0.72                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 1.68                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 115.32                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 0.78                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 0.78                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 0.78                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 1.20                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 0.72                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยวิศิษฎ ์ ดำวจกัรวำล 0.72                      

รวม 404.34                  

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยศรตม ์ ดิษฐปำน 2.45                      

2 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยศรัญญู  คนขยนั 0.35                      

3 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยศรัญญู  คนขยนั 0.14                      

4 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยศรัญญู  คนขยนั 0.14                      

5 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยศรัญญู  คนขยนั 0.07                      

6 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยศรัญญู  คนขยนั 0.07                      

7 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยศรัญญู  คนขยนั 0.16                      

8 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยศรัญญู  คนขยนั 0.15                      

9 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยศรัญญู  คนขยนั 25.65                    

10 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยศรัญญู  คนขยนั 14.91                    

11 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยศรัญญู  คนขยนั 5.30                      

12 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยศรัญญู  คนขยนั 0.12                      

13 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยศรัญญู  คนขยนั 0.28                      

14 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยศรัญญู  คนขยนั 19.22                    

15 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยศรัญญู  คนขยนั 0.13                      

16 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยศรัญญู  คนขยนั 0.13                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยศรัญญู  คนขยนั 0.13                      

18 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยศรัญญู  คนขยนั 0.20                      

19 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยศรัญญู  คนขยนั 0.12                      

20 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยศรัญญู  คนขยนั 0.12                      

รวม 69.84                    

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 2.10                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 0.84                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 0.84                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 0.42                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 0.42                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 0.96                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 0.90                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 153.90                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 89.46                    

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 31.80                    

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 0.72                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 1.68                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 115.32                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 0.78                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 0.78                      

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 0.78                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 1.20                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 0.72                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยศกัรินทร์  ปำนยิม้ 0.72                      

รวม 404.34                  

ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยศิริศกัด์ิ  ตั้งสุภำกิจ 7.97                      

1 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 2.10                      

2 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 0.84                      

3 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 0.84                      

4 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 0.42                      

5 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 0.42                      

6 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 0.96                      

7 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 0.90                      

8 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 153.90                  

9 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 89.46                    

10 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 31.80                    

11 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 0.72                      

12 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 1.68                      

13 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 115.32                  

14 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 0.78                      

15 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 0.78                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

16 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 0.78                      

17 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 1.20                      

18 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 0.72                      

19 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยสุชำติ  ปัญญำเนตินำถ 0.72                      

รวม 404.34                  

ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยสุรัตน์  เรืองประยรู 7.62                      

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 0.14                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 0.14                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 0.07                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 0.07                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 0.16                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 0.15                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 25.65                    

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 14.91                    

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 5.30                      

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 0.12                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 0.28                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 19.22                    

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 0.13                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 0.13                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 0.13                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 0.20                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 0.12                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยอธิวฒัน์   เสริมศิลป์ 0.12                      

19 ศ.165/20 ต.ค. 63 นำยอธิวฒัน์  เสริมศิลป์ 0.35                      

รวม 67.39                    

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 0.98                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 0.98                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 0.49                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 0.49                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 1.12                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 1.05                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 179.55                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 104.37                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 37.10                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 0.84                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 1.96                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 134.54                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 0.91                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 0.91                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 0.91                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 1.40                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 0.84                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยอภิชำติ   กองเพชร 0.84                      

รวม 469.28                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.70                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.70                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.35                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.35                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.80                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.75                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 128.25                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 74.55                    

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 26.50                    

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.60                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 1.40                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 96.10                    

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.65                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.65                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.65                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 1.00                      



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.60                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.60                      

รวม 335.20                  

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 3.25                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 3.25                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 1.75                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 1.75                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 4.17                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 3.66                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 593.76                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 345.21                  

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 124.06                  

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 3.08                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 7.04                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 466.02                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 3.45                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 3.40                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 3.40                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 5.03                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 3.40                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยอิทธิฤทธ์ิ  สอนใจ 3.35                      

รวม 1,579.03               

1 ศ.31/27 ม.ค.64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 0.84                      

2 ศ.32/27 ม.ค.64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 0.84                      

3 ศ.33/27 ม.ค.64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 0.42                      

4 ศ.34/27 ม.ค.64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 0.42                      

5 ศ.35/27 ม.ค.64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 0.96                      

6 ศ.36/27 ม.ค.64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 0.90                      

7 ศ.1/10 ก.พ. 64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 153.90                  

8 ศ.5/23 ก.พ. 64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 89.46                    

9 ศ.1/7 เม.ย. 64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 31.80                    



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

10 ศ.6/26 ส.ค. 64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 0.72                      

11 ศ.7/15 ก.ย. 64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 1.68                      

12 ศ.12/15 ก.ย. 64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 115.32                  

13 ศ.28/29 ก.ย. 64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 0.78                      

14 ศ.25/29 ก.ย. 64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 0.78                      

15 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 0.78                      

16 ศ.24/29 ก.ย. 64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 1.20                      

17 ศ.27/29 ก.ย. 64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 0.72                      

18 ศ.33/29 ก.ย. 64 นำยเอนก  ทองกระจ่ำง 0.72                      

รวม 402.24                  

ศ.165/20 ต.ค. 63 ร้อยโทนนท ์ พนูธเนศ 2.80                      


