
ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 จ.อ.ภูมิศักด์ิ  กล่ินจตุรัส 7.20                             

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 2.45                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 10.15                           

รวม 12.60                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 น.ส. ปัทมพร  ทองภักดี 5.40                             

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 2.10                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 8.70                             

รวม 10.80                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 น.ส.จารินี   เดชช านาญ 7.55                             

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 น.ส.จารุกิตต์ิ  สุพรรณ 2.10                             

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 น.ส.จิดาภา  สิริวิทูร 2.10                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 น.ส.จิดาภา  สิริวิทูร 8.70                             

รวม 10.80                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.18/19 ม.ีค. 64 น.ส.นพกาญจน์  อรุณานนท์ชัย 7.91                             
2 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 น.ส.นพกาญจน์  อรุณานนท์ชัย 6.30                             

รวม 14.21                          
ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.18/19 ม.ีค. 64 น.ส.ปัทมพร  ทองภักดี 6.78                             

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 น.ส.ฝนทิพย์  ถนอมพงษ์พันธ์ 2.45                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 10.15                           

รวม 12.60                          



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 น.ส.พรรณิศา  ศรีหิรัญ 2.45                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 น.ส.พรรณิศา  ศรีหิรัญ 10.15                           

รวม 12.60                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 น.ส.พลอยปภัส  นรอ่อน 2.10                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 น.ส.พลอยปภัส  นรอ่อน 8.70                             

รวม 10.80                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 น.ส.พัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 2.10                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 น.ส.พัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 8.70                             

รวม 10.80                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 น.ส.ภาวดี    ด าจุติ 10.15                           
2 ศ.39/01 พ.ค. 63 น.ส.ภาวิดี  ด าจุติ 2.45                             

รวม 12.60                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.18/19 ม.ีค. 64 น.ส.วิชุดา  สลายแผ้ว 1.13                             
2 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 น.ส.วิชุดา  สลายแพ้ว 0.90                             

รวม 2.03                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.18/19 ม.ีค. 64 น.ส.สมร  วามะลุน 1.13                             
2 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 น.ส.สมร  วามะลุน 1.74                             

รวม 2.87                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 น.ส.สาวิตรี   ตันเจริญ 7.25                             

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 5.80                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 23.30                           

รวม 29.10                          



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.18/19 ม.ีค. 64 น.ส.โสภาวรรณ  เหมือนศรีเพ็ง 6.78                             
2 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 น.ส.โสภาวรรณ  เหมือนศรีเพ็ง 5.40                             

รวม 12.18                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 น.ส.อรณิษา   อรรถกรโฆษิต 10.15                           
2 ศ.39/01 พ.ค. 63 น.ส.อรณิษา  อรรถกรโฆษิต 2.45                             

รวม 12.60                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 1.40                             
2 ศ.16/29.4.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.98                             
3 ศ.20/29.4.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.98                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 1.40                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.98                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.49                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.49                             
8 ศ.19/28.5.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.56                             
9 ศ.23/28.5.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.56                             
10 ศ.26/28.5.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.56                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.56                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.56                             
13 ศ.39/01 พ.ค. 63 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 2.45                             
14 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 1.68                             
15 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.98                             
16 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.98                             
17 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 1.68                             
18 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.98                             
19 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.84                             
20 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.42                             
21 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.21                             
22 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.98                             
23 ศ.9/25.06.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 1.33                             
24 ศ.10/25.06.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.70                             
25 ศ.29/25.06.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 1.12                             
26 ศ.31/25.06.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 1.12                             
27 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 10.15                           



28 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 1.40                             
29 ศ.22/29 เม.ย.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.91                             
30 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 1.33                             
31 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.70                             
32 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 1.33                             
33 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.70                             
34 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.56                             
35 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.56                             
36 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.56                             
37 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.56                             
38 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.77                             
39 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.77                             

รวม 45.29                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 6.85                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 27.65                           

รวม 34.50                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 นางเบญจวรรณ  ประภักดี 0.35                             
2 ศ.18/19 ม.ีค. 64 นางเบญจวรรณ  ประภักดี 6.78                             
3 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 นางเบญจวรรณ  ประภักดี 5.40                             
4 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นางเบญจวรรณ  ประภักดี 1.45                             

รวม 13.98                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 5.49                             
2 ศ.16/29.4.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 3.64                             
3 ศ.20/29.4.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 3.66                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 5.49                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 3.65                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 1.96                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 1.96                             
8 ศ.19/28.5.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 2.29                             
9 ศ.23/28.5.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 2.29                             
10 ศ.26/28.5.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 2.30                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 2.30                             



12 ศ.30/28.5. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 2.30                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 6.43                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 4.17                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 4.17                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 6.43                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 4.19                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 3.70                             
19 ศ.9/25.06.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 5.16                             
20 ศ.10/25.06.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 2.73                             
21 ศ.29/25.06.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 4.69                             
22 ศ.31/25.06.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 4.69                             
23 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 5.49                             
24 ศ.22/29 เม.ย.64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 3.74                             
25 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 5.38                             
26 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 2.78                             
27 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 5.28                             
28 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 2.73                             
29 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 2.19                             
30 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 2.19                             
31 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 2.19                             
32 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 2.19                             
33 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 3.38                             
34 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางเพ็ญศรี  มีพันธ์ 3.39                             
35 ศ.39/01 พ.ค. 63 นางเพ็ญศรี  มีพันธุ์ 2.80                             

รวม 127.42                        

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 นางระวีวรรณ  ศรีพิพัฒน์ 2.45                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นางระวีวรรณ  ศรีพิพัฒน์ 10.15                           

รวม 12.60                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 1.40                             
2 ศ.16/29.4.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.98                             
3 ศ.20/29.4.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.98                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 1.40                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.98                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.49                             



7 ศ.23/29.4. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.49                             
8 ศ.19/28.5.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.56                             
9 ศ.23/28.5.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.56                             
10 ศ.26/28.5.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.56                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.56                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.56                             
13 ศ.18/19 ม.ีค. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 16.46                           
14 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 13.06                           
15 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 13.06                           
16 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 1.68                             
17 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.98                             
18 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.98                             
19 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 1.68                             
20 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.98                             
21 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.84                             
22 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.42
23 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.21                             
24 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.98                             
25 ศ.9/25.06.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 1.33                             
26 ศ.10/25.06.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.70                             
27 ศ.29/25.06.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 1.12                             
28 ศ.31/25.06.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 1.12                             
29 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 1.40                             
30 ศ.22/29 เม.ย.64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.91                             
31 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 1.33                             
32 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.70                             
33 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 1.33                             
34 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.70                             
35 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.56                             
36 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.56                             
37 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.56                             
38 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.56                             
39 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.77                             
40 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางรังษิพรรณ  ชิวปรีชา 0.77                             

รวม 75.27                          



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 1.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.84                             
3 ศ.20/29.4.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.84                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 1.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.84                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.42                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.42                             
8 ศ.19/28.5.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.48                             
9 ศ.23/28.5.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.48                             
10 ศ.26/28.5.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.48                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.48                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.48                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 1.44                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.84                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.84                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 1.44                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.84                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.72                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.36                             
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.18                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.84                             
22 ศ.9/25.06.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 1.14                             
23 ศ.10/25.06.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.60                             
24 ศ.29/25.06.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.96                             
25 ศ.31/25.06.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.96                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 1.20                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.78                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 1.14                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.60                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 1.14                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.60                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.48                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.48                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.48                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.48                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.66                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 0.66                             

รวม 28.02                          



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 1.40                             
2 ศ.16/29.4.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.98                             
3 ศ.20/29.4.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.98                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 1.40                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.98                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.49                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.49                             
8 ศ.19/28.5.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.56                             
9 ศ.23/28.5.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.56                             
10 ศ.26/28.5.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.56                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.56                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.56                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 1.68                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.98                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.98                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 1.68                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.98                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.84                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.42                             
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.21                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.98                             
22 ศ.9/25.06.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 1.33                             
23 ศ.10/25.06.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.70                             
24 ศ.29/25.06.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 1.12                             
25 ศ.31/25.06.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 1.12                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 1.40                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.91                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 1.33                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.70                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 1.33                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.70                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.56                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.56                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.56                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.56                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.77                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 0.77                             

รวม 32.69                          



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นางสาวจารินี   เดชช านาญ 30.55                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 1.40                             
2 ศ.16/29.4.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.98                             
3 ศ.20/29.4.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.98                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 1.40                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.98                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.49                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.49                             
8 ศ.19/28.5.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.56                             
9 ศ.23/28.5.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.56                             
10 ศ.26/28.5.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.56                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.56                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.56                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 1.68                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.98                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.98                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 1.68                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.98                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.84                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.42
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.21                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.98                             
22 ศ.9/25.06.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 1.33                             
23 ศ.10/25.06.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.70                             
24 ศ.29/25.06.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 1.12                             
25 ศ.31/25.06.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 1.12                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 1.40                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.91                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 1.33                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.70                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 1.33                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.70                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.56                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.56                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.56                             



35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.56                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.77                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางสาวฉมาพันธ์  วรเวชวิจิตร 0.77                             

รวม 32.69                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 1.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.84                             
3 ศ.20/29.4.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.84                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 1.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.84                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.42                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.42                             
8 ศ.19/28.5.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.48                             
9 ศ.23/28.5.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.48                             
10 ศ.26/28.5.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.48                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.48                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.48                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 1.44                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.84                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.84                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 1.44                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.84                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.72                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.36                             
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.18                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.84                             
22 ศ.9/25.06.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 1.14                             
23 ศ.10/25.06.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.60                             
24 ศ.29/25.06.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.96                             
25 ศ.31/25.06.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.96                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 1.20                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.78                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 1.14                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.60                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 1.14                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.60                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.48                             



33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.48                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.48                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.48                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.66                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 0.66                             

รวม 28.02                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 1.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.84                             
3 ศ.20/29.4.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.84                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 1.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.84                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.42                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.42                             
8 ศ.19/28.5.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.48                             
9 ศ.23/28.5.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.48                             
10 ศ.26/28.5.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.48                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.48                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.48                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 1.44                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.84                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.84                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 1.44                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.84                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.72                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.36                             
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.18                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.84                             
22 ศ.9/25.06.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 1.14                             
23 ศ.10/25.06.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.60                             
24 ศ.29/25.06.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.96                             
25 ศ.31/25.06.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.96                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 1.20                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.78                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 1.14                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.60                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 1.14                             



31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.60                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.48                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.48                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.48                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.48                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.66                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางสาวพัทธ์ธีรา  ผดุงโชค 0.66                             

รวม 28.02                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 1.00                             
2 ศ.16/29.4.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.70                             
3 ศ.20/29.4.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.70                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 1.00                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.70                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.35                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.35                             
8 ศ.19/28.5.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.40                             
9 ศ.23/28.5.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.40                             
10 ศ.26/28.5.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.40                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.40                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.40                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 1.20                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.70                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.70                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 1.20                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.70                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.60                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.30                             
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.15                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.70                             
22 ศ.9/25.06.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.95                             
23 ศ.10/25.06.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.50                             
24 ศ.29/25.06.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.80                             
25 ศ.31/25.06.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.80                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 1.00                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.65                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.95                             



29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.50                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.95                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.50                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.40                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.40                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.40                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.40                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.55                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางสาวภนิตา  เปียทอง 0.55                             

รวม 23.35                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 1.40                             
2 ศ.16/29.4.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.98                             
3 ศ.20/29.4.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.98                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 1.40                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.98                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.49                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.49                             
8 ศ.19/28.5.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.56                             
9 ศ.23/28.5.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.56                             
10 ศ.26/28.5.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.56                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.56                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.56                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 1.68                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.98                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.98                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 1.68                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.98                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.84                             
19 ศ.9/25.06.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 1.33                             
20 ศ.10/25.06.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.70                             
21 ศ.29/25.06.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 1.12                             
22 ศ.31/25.06.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 1.12                             
23 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 1.40                             
24 ศ.22/29 เม.ย.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.91                             
25 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 1.33                             
26 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.70                             



27 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 1.33                             
28 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.70                             
29 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.56                             
30 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.56                             
31 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.56                             
32 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.56                             
33 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.77                             
34 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 0.77                             
35 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางสาวภาวดี ด าจุติ 0.42
36 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางสาวภาวดี ด าจุติ 0.21                             
37 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางสาวภาวดี ด าจุติ 0.98                             

รวม 32.69                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 4.89                             
2 ศ.16/29.4.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 3.22                             
3 ศ.20/29.4.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 3.24                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 4.89                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 3.23                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 1.75                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 1.75                             
8 ศ.19/28.5.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 2.05                             
9 ศ.23/28.5.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 2.05                             
10 ศ.26/28.5.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 2.06                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 2.06                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 2.06                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 5.71                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 3.75                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 3.75                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 5.71                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 3.77                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 3.34                             
19 ศ.9/25.06.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 4.59                             
20 ศ.10/25.06.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 2.43                             
21 ศ.29/25.06.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 4.21                             
22 ศ.31/25.06.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 4.21                             
23 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 4.89                             
24 ศ.22/29 เม.ย.64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 3.35                             



25 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 4.81                             
26 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 2.48                             
27 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 4.71                             
28 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 2.43                             
29 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 1.95                             
30 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 1.95                             
31 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 1.95                             
32 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 1.95                             
33 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 3.05                             
34 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 3.06                             
35 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางสาวภูริมาศ สกุลพงศ์ภัค 1.66
36 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางสาวภูริมาศ สกุลพงศ์ภัค 1.00                             
37 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางสาวภูริมาศ สกุลพงศ์ภัค 3.74                             

รวม 117.70                        

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางสาวรางคณา   สังข์สุวรรณ 0.42
2 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางสาวรางคณา   สังข์สุวรรณ 0.21                             
3 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางสาวรางคณา   สังข์สุวรรณ 0.98                             
4 ศ.10/29.4.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 1.40                             
5 ศ.16/29.4.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.98                             
6 ศ.20/29.4.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.98                             
7 ศ.15/29.4. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 1.40                             
8 ศ.19/29.4. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.98                             
9 ศ.21/29.4. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.49                             
10 ศ.23/29.4. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.49                             
11 ศ.19/28.5.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.56                             
12 ศ.23/28.5.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.56                             
13 ศ.26/28.5.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.56                             
14 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.56                             
15 ศ.30/28.5. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.56                             
16 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 1.68                             
17 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.98                             
18 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.98                             
19 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 1.68                             
20 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.98                             
21 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.84                             
22 ศ.9/25.06.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 1.33                             



23 ศ.10/25.06.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.70                             
24 ศ.29/25.06.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 1.12                             
25 ศ.31/25.06.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 1.12                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 1.40                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.91                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 1.33                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.70                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 1.33                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.70                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.56                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.56                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.56                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.56                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.77                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 0.77                             

รวม 32.69                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 1.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.84                             
3 ศ.20/29.4.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.84                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 1.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.84                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.42                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.42                             
8 ศ.19/28.5.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.48                             
9 ศ.23/28.5.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.48                             
10 ศ.26/28.5.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.48                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.48                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.48                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 1.44                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.84                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.84                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 1.44                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.84                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.72                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.36                             
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.18                             



21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.84                             
22 ศ.9/25.06.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 1.14                             
23 ศ.10/25.06.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.60                             
24 ศ.29/25.06.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.96                             
25 ศ.31/25.06.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.96                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 1.20                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.78                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 1.14                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.60                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 1.14                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.60                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.48                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.48                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.48                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.48                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.66                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางสาววิชุดา  สลายแผ้ว 0.66                             

รวม 28.02                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 1.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.84                             
3 ศ.20/29.4.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.84                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 1.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.84                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.42                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.42                             
8 ศ.19/28.5.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.48                             
9 ศ.23/28.5.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.48                             
10 ศ.26/28.5.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.48                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.48                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.48                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 1.44                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.84                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.84                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 1.44                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.84                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.72                             



19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.36                             
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.18                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.84                             
22 ศ.9/25.06.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 1.14                             
23 ศ.10/25.06.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.60                             
24 ศ.29/25.06.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.96                             
25 ศ.31/25.06.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.96                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 1.20                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.78                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 1.14                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.60                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 1.14                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.60                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.48                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.48                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.48                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.48                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.66                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางสาววิภาเพ็ญ  เหตุทอง 0.66                             

รวม 28.02                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 1.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.84                             
3 ศ.20/29.4.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.84                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 1.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.84                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.42                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.42                             
8 ศ.19/28.5.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.48                             
9 ศ.23/28.5.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.48                             
10 ศ.26/28.5.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.48                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.48                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.48                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 1.44                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.84                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.84                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 1.44                             



17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.84                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.72                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.36                             
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.18                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.84                             
22 ศ.9/25.06.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 1.14                             
23 ศ.10/25.06.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.60                             
24 ศ.29/25.06.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.96                             
25 ศ.31/25.06.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.96                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 1.20                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.78                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 1.14                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.60                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 1.14                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.60                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.48                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.48                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.48                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.48                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.66                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 0.66                             

รวม 28.02                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 1.40                             
2 ศ.16/29.4.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.98                             
3 ศ.20/29.4.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.98                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 1.40                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.98                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.49                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.49                             
8 ศ.19/28.5.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.56                             
9 ศ.23/28.5.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.56                             
10 ศ.26/28.5.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.56                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.56                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.56                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 1.68                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.98                             



15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.98                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 1.68                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.98                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.84                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.42
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.21                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.98                             
22 ศ.9/25.06.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 1.33                             
23 ศ.10/25.06.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.70                             
24 ศ.29/25.06.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 1.12                             
25 ศ.31/25.06.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 1.12                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 1.40                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.91                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 1.33                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.70                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 1.33                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.70                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.56                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.56                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.56                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.56                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.77                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 0.77                             

รวม 32.69                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางสาวสมร  วามะลุน 1.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.84                             
3 ศ.20/29.4.64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.84                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 1.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.84                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.42                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.42                             
8 ศ.19/28.5.64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.48                             
9 ศ.23/28.5.64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.48                             
10 ศ.26/28.5.64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.48                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.48                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.48                             



13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางสาวสมร  วามะลุน 1.44                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.84                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.84                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางสาวสมร  วามะลุน 1.44                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.84                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.72                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.36                             
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.18                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.84                             
22 ศ.9/25.06.64 นางสาวสมร  วามะลุน 1.14                             
23 ศ.10/25.06.64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.60                             
24 ศ.29/25.06.64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.96                             
25 ศ.31/25.06.64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.96                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 1.20                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.78                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 1.14                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.60                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 1.14                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.60                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.48                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.48                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.48                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.48                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.66                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 0.66                             

รวม 28.02                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.60                             
2 ศ.16/29.4.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.12                             
3 ศ.20/29.4.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.12                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.60                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.12                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.56                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.56                             
8 ศ.19/28.5.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.64                             
9 ศ.23/28.5.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.64                             
10 ศ.26/28.5.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.64                             



11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.64                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.64                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.92                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.12                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.12                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.92                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.12                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.96                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.48
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.24                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.12                             
22 ศ.9/25.06.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.52                             
23 ศ.10/25.06.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.80                             
24 ศ.29/25.06.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.28                             
25 ศ.31/25.06.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.28                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.60                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.04                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.52                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.80                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 1.52                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.80                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.64                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.64                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.64                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.64                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.88                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 0.88                             

รวม 37.36                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 1.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.84                             
3 ศ.20/29.4.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.84                             
4 ศ.15/29.4. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 1.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.84                             
6 ศ.21/29.4. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.42                             
7 ศ.23/29.4. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.42                             
8 ศ.19/28.5.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.48                             



9 ศ.23/28.5.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.48                             
10 ศ.26/28.5.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.48                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.48                             
12 ศ.30/28.5. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.48                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 1.44                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.84                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.84                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 1.44                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.84                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.72                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.36                             
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.18                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.84                             
22 ศ.9/25.06.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 1.14                             
23 ศ.10/25.06.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.60                             
24 ศ.29/25.06.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.96                             
25 ศ.31/25.06.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.96                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 1.20                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.78                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 1.14                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.60                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 1.14                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.60                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.48                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.48                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.48                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.48                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.66                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 0.66                             

รวม 28.02                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นางสุพรรณี   เดชะชีพสาคร 11.60                           



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.18/19 ม.ีค. 64 นางอรพรรณ  อนุรักษ์พานิชผล 18.72                           
2 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 นางอรพรรณ  อนุรักษ์พานิชผล 14.86                           
3 ศ.10/17 ม.ีค.64 นางอรพรรณ  อนุรักษ์พานิชผล 1.92                             
4 ศ.37/31 ม.ีค.64 นางอรพรรณ  อนุรักษ์พานิชผล 1.12                             
5 ศ.3/17 ม.ีค.64 นางอรพรรณ  อนุรักษ์พานิชผล 1.12                             
6 ศ.1/17 ม.ีค.64 นางอรพรรณ  อนุรักษ์พานิชผล 1.92                             
7 ศ.12/17 ม.ีค.64 นางอรพรรณ  อนุรักษ์พานิชผล 1.12                             
8 ศ.7/17 ม.ีค.64 นางอรพรรณ  อนุรักษ์พานิชผล 0.96                             
9 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นางอรพรรณ อนุรักษพานิชผล 0.48
10 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นางอรพรรณ อนุรักษพานิชผล 0.24                             
11 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นางอรพรรณ อนุรักษพานิชผล 1.12                             

รวม 43.58                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.14                             
3 ศ.20/29.4.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.14                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.14                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.07                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.07                             
8 ศ.19/28.5.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.08                             
9 ศ.23/28.5.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.08                             
10 ศ.26/28.5.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.08                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.08                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.08                             
13 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.35                             
14 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.24                             
15 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.14                             
16 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.14                             
17 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.24                             
18 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.14                             
19 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.12                             
20 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.06
21 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.03                             
22 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.14                             
23 ศ.9/25.06.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.19                             



24 ศ.10/25.06.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.10                             
25 ศ.29/25.06.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.16                             
26 ศ.31/25.06.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.16                             
27 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.20                             
28 ศ.22/29 เม.ย.64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.13                             
29 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.19                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.10                             
31 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.19                             
32 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.10                             
33 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.08                             
34 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.08                             
35 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.08                             
36 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.08                             
37 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.11                             
38 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายกฤชนนท์  ธนารัชพิชิต 0.11                             

รวม 5.02                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายกฤดิพรรธน์  สิงห์อุบลปิติกุล 13.05                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายกฤตภัค  ทองสุขแก้ว 1.05                             

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ 9.30                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ 37.80                           

รวม 47.10                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายก้องภพ  เทอดสุวรรณ 6.85                             

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 3.15                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 13.05                           

รวม 16.20                          



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 นายกิตติ   สุทธิสัมพันธ์ 18.46
2 ศ.18/19 ม.ีค. 64 นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์ 23.24                           

รวม 41.70                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายจารณ   ปิดตามานัง 29.10                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายชัยณรงค์   พุทธรัสสุ 30.55                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายชัยพงศ์   พิทักษ์มงคล 1.78
2 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายชัยพงศ์   พิทักษ์มงคล 1.06                             
3 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายชัยพงศ์   พิทักษ์มงคล 4.02                             
4 ศ.10/29.4.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 5.29                             
5 ศ.16/29.4.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 3.50                             
6 ศ.20/29.4.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 3.52                             
7 ศ.15/29.4. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 5.29                             
8 ศ.19/29.4. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 3.51                             
9 ศ.21/29.4. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 1.89                             
10 ศ.23/29.4. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 1.89                             
11 ศ.19/28.5.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 2.21                             
12 ศ.23/28.5.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 2.21                             
13 ศ.26/28.5.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 2.22                             
14 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 2.22                             
15 ศ.30/28.5. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 2.22                             
16 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 6.19                             
17 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 4.03                             
18 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 4.03                             
19 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 6.19                             
20 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 4.05                             
21 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 3.58                             
22 ศ.9/25.06.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 4.97                             
23 ศ.10/25.06.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 2.63                             
24 ศ.29/25.06.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 4.53                             
25 ศ.31/25.06.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 4.53                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 5.29                             



27 ศ.22/29 เม.ย.64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 3.61                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 5.19                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 2.68                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 5.09                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 2.63                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 2.11                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 2.11                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 2.11                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 2.11                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 3.27                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายชัยพงศ์  พิทักษ์มงคล 3.28                             

รวม 127.04                        

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 6.09                             
2 ศ.16/29.4.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 4.06                             
3 ศ.20/29.4.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 4.08                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 6.09                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 4.07                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 2.17                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 2.17                             
8 ศ.19/28.5.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 2.53                             
9 ศ.23/28.5.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 2.53                             
10 ศ.26/28.5.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 2.54                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 2.54                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 2.54                             
13 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 8.60                             
14 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 7.15                             
15 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 4.59                             
16 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 4.59                             
17 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 7.15                             
18 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 4.61                             
19 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 4.06                             
20 ศ.9/25.06.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 5.73                             
21 ศ.10/25.06.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 3.03                             
22 ศ.29/25.06.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 5.17                             
23 ศ.31/25.06.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 5.17                             
24 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 34.90                           



25 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 6.09                             
26 ศ.22/29 เม.ย.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 4.13                             
27 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 5.95                             
28 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 3.08                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 5.85                             
30 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 3.03                             
31 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 2.43                             
32 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 2.43                             
33 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 2.43                             
34 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 2.43                             
35 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 3.71                             
36 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 3.72                             
37 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายชัยยุทธ ค าคุณ 2.02
38 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายชัยยุทธ ค าคุณ 1.18                             
39 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายชัยยุทธ ค าคุณ 4.58                             

รวม 189.22                        

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 1.05                             
2 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 0.36                             
3 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 0.18                             
4 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 0.84                             
5 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 4.35                             
6 ศ.10/29.4.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.60                             
7 ศ.16/29.4.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.42                             
8 ศ.20/29.4.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.42                             
9 ศ.15/29.4. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.60                             
10 ศ.19/29.4. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.42                             
11 ศ.21/29.4. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.21                             
12 ศ.23/29.4. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.21                             
13 ศ.19/28.5.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.24                             
14 ศ.23/28.5.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.24                             
15 ศ.26/28.5.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.24                             
16 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.24                             
17 ศ.30/28.5. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.24                             
18 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 1.44                             
19 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.84                             
20 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.84                             



21 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 1.44                             
22 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.84                             
23 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.72                             
24 ศ.9/25.06.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 1.14                             
25 ศ.10/25.06.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.60                             
26 ศ.29/25.06.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.96                             
27 ศ.31/25.06.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.96                             
28 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 1.20                             
29 ศ.22/29 เม.ย.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.78                             
30 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 1.14                             
31 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.60                             
32 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 1.14                             
33 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.60                             
34 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.48                             
35 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.48                             
36 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.48                             
37 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.48                             
38 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.66                             
39 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 0.66                             

รวม 29.34                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 5.69                             
2 ศ.16/29.4.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 3.78                             
3 ศ.20/29.4.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 3.80                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 5.69                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 3.79                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 2.03                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 2.03                             
8 ศ.19/28.5.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 2.37                             
9 ศ.23/28.5.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 2.37                             
10 ศ.26/28.5.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 2.38                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 2.38                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 2.38                             
13 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 7.90                             
14 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 6.67                             
15 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 4.31                             
16 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 4.31                             



17 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 6.67                             
18 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 4.33                             
19 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 3.82                             
20 ศ.9/25.06.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 5.35                             
21 ศ.10/25.06.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 2.83                             
22 ศ.29/25.06.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 4.85                             
23 ศ.31/25.06.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 4.85                             
24 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 32.00                           
25 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 5.69                             
26 ศ.22/29 เม.ย.64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 3.87                             
27 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 5.57                             
28 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 2.88                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 5.47                             
30 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 2.83                             
31 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 2.27                             
32 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 2.27                             
33 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 2.27                             
34 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 2.27                             
35 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 3.49                             
36 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายไชยทัต   นิวาศะบุตร 3.50                             
37 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายไชยทัต นิวาศะบุตร 1.9
38 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายไชยทัต นิวาศะบุตร 1.12                             
39 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายไชยทัต นิวาศะบุตร 4.30                             

รวม 176.28                        

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายณฤพงศ์   ศรัทธสุข 0.06
2 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายณฤพงศ์   ศรัทธสุข 0.03                             
3 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายณฤพงศ์   ศรัทธสุข 0.14                             
4 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุข 0.35                             
5 ศ.10/29.4.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.20                             
6 ศ.16/29.4.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.14                             
7 ศ.20/29.4.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.14                             
8 ศ.15/29.4. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.20                             
9 ศ.19/29.4. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.14                             
10 ศ.21/29.4. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.07                             
11 ศ.23/29.4. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.07                             
12 ศ.19/28.5.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.08                             



13 ศ.23/28.5.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.08                             
14 ศ.26/28.5.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.08                             
15 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.08                             
16 ศ.30/28.5. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.08                             
17 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.24                             
18 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.14                             
19 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.14                             
20 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.24                             
21 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.14                             
22 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.12                             
23 ศ.9/25.06.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.19                             
24 ศ.10/25.06.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.10                             
25 ศ.29/25.06.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.16                             
26 ศ.31/25.06.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.16                             
27 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 1.45                             
28 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.20                             
29 ศ.22/29 เม.ย.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.13                             
30 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.19                             
31 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.10                             
32 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.19                             
33 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.10                             
34 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.08                             
35 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.08                             
36 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.08                             
37 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.08                             
38 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.11                             
39 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.11                             

รวม 6.47                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 5.49                             
2 ศ.16/29.4.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 3.64                             
3 ศ.20/29.4.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 3.66                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 5.49                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 3.65                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 1.96                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 1.96                             
8 ศ.19/28.5.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 2.29                             



9 ศ.23/28.5.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 2.29                             
10 ศ.26/28.5.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 2.30                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 2.30                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 2.30                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 6.43                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 4.17                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 4.17                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 6.43                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 4.19                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 3.70                             
19 ศ.9/25.06.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 5.16                             
20 ศ.10/25.06.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 2.73                             
21 ศ.29/25.06.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 4.69                             
22 ศ.31/25.06.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 4.69                             
23 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 32.00                           
24 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 5.49                             
25 ศ.22/29 เม.ย.64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 3.74                             
26 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 5.38                             
27 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 2.78                             
28 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 5.28                             
29 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 2.73                             
30 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 2.19                             
31 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 2.19                             
32 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 2.19                             
33 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 2.19                             
34 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 3.38                             
35 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายเดชา   วิชัยดิษฐ 3.39                             
36 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายเดชา  วิชัยดิษฐ 7.90                             
37 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายเดชา  วิชัยดิษฐ 1.84
38 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายเดชา  วิชัยดิษฐ 1.09                             
39 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายเดชา  วิชัยดิษฐ 4.16                             

รวม 171.61                        



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 1.40                             
2 ศ.16/29.4.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.98                             
3 ศ.20/29.4.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.98                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 1.40                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.98                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.49                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.49                             
8 ศ.19/28.5.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.56                             
9 ศ.23/28.5.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.56                             
10 ศ.26/28.5.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.56                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.56                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.56                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 1.68                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.98                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.98                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 1.68                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.98                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.84                             
19 ศ.9/25.06.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 1.33                             
20 ศ.10/25.06.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.70                             
21 ศ.29/25.06.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 1.12                             
22 ศ.31/25.06.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 1.12                             
23 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 1.40                             
24 ศ.22/29 เม.ย.64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.91                             
25 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 1.33                             
26 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.70                             
27 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 1.33                             
28 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.70                             
29 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.56                             
30 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.56                             
31 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.56                             
32 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.56                             
33 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.77                             
34 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวัฒน์ 0.77                             
35 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายทรงคุณ โชคคติวัฒน์ 0.42
36 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายทรงคุณ โชคคติวัฒน์ 0.21                             
37 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายทรงคุณ โชคคติวัฒน์ 0.98                             

รวม 32.69                          



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายทศพร   โสนะโชติ 1.05                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายทศพร   โสนะโชติ 4.35                             
3 ศ.10/29.4.64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.60                             
4 ศ.16/29.4.64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.42                             
5 ศ.20/29.4.64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.42                             
6 ศ.15/29.4. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.60                             
7 ศ.19/29.4. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.42                             
8 ศ.21/29.4. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.21                             
9 ศ.23/29.4. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.21                             
10 ศ.19/28.5.64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.24                             
11 ศ.23/28.5.64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.24                             
12 ศ.26/28.5.64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.24                             
13 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.24                             
14 ศ.30/28.5. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.24                             
15 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายทศพร  โสนะโชติ 1.44                             
16 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.84                             
17 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.84                             
18 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายทศพร  โสนะโชติ 1.44                             
19 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.84                             
20 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.72                             
21 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.36                             
22 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.18                             
23 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.84                             
24 ศ.9/25.06.64 นายทศพร  โสนะโชติ 1.14                             
25 ศ.10/25.06.64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.60                             
26 ศ.29/25.06.64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.96                             
27 ศ.31/25.06.64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.96                             
28 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 1.20                             
29 ศ.22/29 เม.ย.64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.78                             
30 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 1.14                             
31 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.60                             
32 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 1.14                             
33 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.60                             
34 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.48                             
35 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.48                             
36 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.48                             
37 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.48                             
38 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.66                             
39 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 0.66                             

รวม 29.34                          



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.60                             
2 ศ.16/29.4.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.12                             
3 ศ.20/29.4.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.12                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.60                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.12                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.56                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.56                             
8 ศ.19/28.5.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.64                             
9 ศ.23/28.5.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.64                             
10 ศ.26/28.5.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.64                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.64                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.64                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.92                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.12                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.12                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.92                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.12                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.96                             
19 ศ.9/25.06.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.52                             
20 ศ.10/25.06.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.80                             
21 ศ.29/25.06.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.28                             
22 ศ.31/25.06.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.28                             
23 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.60                             
24 ศ.22/29 เม.ย.64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.04                             
25 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.52                             
26 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.80                             
27 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 1.52                             
28 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.80                             
29 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.64                             
30 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.64                             
31 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.64                             
32 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.64                             
33 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.88                             
34 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายทัศวัตร์   ธันวานนท์ 0.88                             
35 ศ.18/19 ม.ีค. 64 นายทัศวัตร์  ธันวานนท์ 7.91                             
36 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 นายทัศวัตร์  ธันวานนท์ 6.30                             
37 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายทัศวัตร์ ธันวานนท์ 0.48
38 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายทัศวัตร์ ธันวานนท์ 0.24                             
39 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายทัศวัตร์ ธันวานนท์ 1.12                             

รวม 51.57                          



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายแทน   พักพิง 4.35                             

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายธนดล  เกศา 1.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นายธนดล  เกศา 0.84                             
3 ศ.20/29.4.64 นายธนดล  เกศา 0.84                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายธนดล  เกศา 1.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายธนดล  เกศา 0.84                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายธนดล  เกศา 0.42                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายธนดล  เกศา 0.42                             
8 ศ.19/28.5.64 นายธนดล  เกศา 0.48                             
9 ศ.23/28.5.64 นายธนดล  เกศา 0.48                             
10 ศ.26/28.5.64 นายธนดล  เกศา 0.48                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายธนดล  เกศา 0.48                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายธนดล  เกศา 0.48                             
13 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายธนดล  เกศา 1.44                             
14 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายธนดล  เกษา 1.44                             
15 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายธนดล  เกษา 0.84                             
16 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายธนดล  เกษา 0.84                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายธนดล  เกษา 0.84                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายธนดล  เกษา 0.72                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายธนดล  เกษา 0.36
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายธนดล  เกษา 0.18                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายธนดล  เกษา 0.84                             
22 ศ.9/25.06.64 นายธนดล  เกษา 1.14                             
23 ศ.10/25.06.64 นายธนดล  เกษา 0.60                             
24 ศ.29/25.06.64 นายธนดล  เกษา 0.96                             
25 ศ.31/25.06.64 นายธนดล  เกษา 0.96                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายธนดล  เกษา 1.20                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นายธนดล  เกษา 0.78                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายธนดล  เกษา 1.14                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายธนดล  เกษา 0.60                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายธนดล  เกษา 1.14                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายธนดล  เกษา 0.60                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายธนดล  เกษา 0.48                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายธนดล  เกษา 0.48                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายธนดล  เกษา 0.48                             



35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายธนดล  เกษา 0.48                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายธนดล  เกษา 0.66                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายธนดล  เกษา 0.66                             

รวม 28.02                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 1.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.84                             
3 ศ.20/29.4.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.84                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 1.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.98                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.49                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.49                             
8 ศ.19/28.5.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.48                             
9 ศ.23/28.5.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.48                             
10 ศ.26/28.5.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.56                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.56                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.56                             
13 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 2.10                             
14 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 1.44                             
15 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.84                             
16 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.84                             
17 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 1.44                             
18 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.84                             
19 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.72                             
20 ศ.9/25.06.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 1.14                             
21 ศ.10/25.06.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.60                             
22 ศ.29/25.06.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.96                             
23 ศ.31/25.06.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.96                             
24 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 8.70                             
25 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 1.20                             
26 ศ.22/29 เม.ย.64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.78                             
27 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 1.14                             
28 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.60                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 1.14                             
30 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.60                             
31 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.48                             
32 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.48                             



33 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.48                             
34 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.48                             
35 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.66                             
36 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายธัชกร   ธัชอริยโภคิน 0.66                             
37 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 0.36
38 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 0.18                             
39 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 0.84                             

รวม 39.34                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายธาดา    ชุมไชโย 33.45                           
2 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายธาดา   ชุมไชโย 7.90                             
3 ศ.18/19 ม.ีค. 64 นายธาดา   ชุมไชโย 20.98                           
4 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 นายธาดา  ชุมไชโย 16.66                           

รวม 78.99                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 1.00                             
2 ศ.16/29.4.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.70                             
3 ศ.20/29.4.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.70                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 1.00                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.70                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.35                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.35                             
8 ศ.19/28.5.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.40                             
9 ศ.23/28.5.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.40                             
10 ศ.26/28.5.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.40                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.40                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.40                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 1.20                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.70                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.70                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 1.20                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.70                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.60                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.30                             
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.15                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.70                             



22 ศ.9/25.06.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.95                             
23 ศ.10/25.06.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.50                             
24 ศ.29/25.06.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.80                             
25 ศ.31/25.06.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.80                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 1.00                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.65                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.95                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.50                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.95                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.50                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.40                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.40                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.40                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.40                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.55                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 0.55                             

รวม 23.35                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 1.40                             
2 ศ.16/29.4.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.98                             
3 ศ.20/29.4.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.98                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 1.40                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.98                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.49                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.49                             
8 ศ.19/28.5.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.56                             
9 ศ.23/28.5.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.56                             
10 ศ.26/28.5.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.56                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.56                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.56                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 1.68                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.98                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.98                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 1.68                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.98                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.84                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.42



20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.21                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.98                             
22 ศ.9/25.06.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 1.33                             
23 ศ.10/25.06.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.70                             
24 ศ.29/25.06.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 1.12                             
25 ศ.31/25.06.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 1.12                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 1.40                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.91                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 1.33                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.70                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 1.33                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.70                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.56                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.56                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.56                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.56                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.77                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายนนท์    โพธิข์ุน 0.77                             
38 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายนนท์   โพธิข์ุน 29.10                           
39 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายนนท์  โพธิข์ุน 2.45                             

รวม 64.24                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.60                             
2 ศ.16/29.4.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.42                             
3 ศ.20/29.4.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.42                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.60                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.42                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.21                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.21                             
8 ศ.19/28.5.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.24                             
9 ศ.23/28.5.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.24                             
10 ศ.26/28.5.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.24                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.24                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.24                             
13 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 1.05                             
14 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 1.44                             
15 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.84                             



16 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.84                             
17 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 1.44                             
18 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.84                             
19 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.72                             
20 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.36                             
21 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.18                             
22 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.84                             
23 ศ.9/25.06.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 1.14                             
24 ศ.10/25.06.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.60                             
25 ศ.29/25.06.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.96                             
26 ศ.31/25.06.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.96                             
27 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 4.35                             
28 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 1.20                             
29 ศ.22/29 เม.ย.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.78                             
30 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 1.14                             
31 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.60                             
32 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 1.14                             
33 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.60                             
34 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.48                             
35 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.48                             
36 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.48                             
37 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.48                             
38 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.66                             
39 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.66                             

รวม 29.34                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายนิพนธ์   จันทร์ชัยมงคล 11.60                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.14                             
3 ศ.20/29.4.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.14                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.14                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.07                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.07                             
8 ศ.19/28.5.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.08                             



9 ศ.23/28.5.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.08                             
10 ศ.26/28.5.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.08                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.08                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.08                             
13 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.35                             
14 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.24                             
15 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.14                             
16 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.14                             
17 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.24                             
18 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.14                             
19 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.12                             
20 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.06
21 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.03                             
22 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.14                             
23 ศ.9/25.06.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.19                             
24 ศ.10/25.06.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.10                             
25 ศ.29/25.06.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.16                             
26 ศ.31/25.06.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.16                             
27 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายบรรจบ  วรรญเวก 1.45                             
28 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.20                             
29 ศ.22/29 เม.ย.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.13                             
30 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.19                             
31 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.10                             
32 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.19                             
33 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.10                             
34 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.08                             
35 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.08                             
36 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.08                             
37 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.08                             
38 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.11                             
39 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.11                             

รวม 6.47                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 1.40                             
2 ศ.16/29.4.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.98                             
3 ศ.20/29.4.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.98                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 1.40                             



5 ศ.19/29.4. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.98                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.49                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.49                             
8 ศ.19/28.5.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.56                             
9 ศ.23/28.5.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.56                             
10 ศ.26/28.5.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.56                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.56                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.56                             
13 ศ.18/19 ม.ีค. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 6.78                             
14 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 5.40                             
15 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 1.68                             
16 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.98                             
17 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.98                             
18 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 1.68                             
19 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.98                             
20 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.84                             
21 ศ.9/25.06.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 1.33                             
22 ศ.10/25.06.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.70                             
23 ศ.29/25.06.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 1.12                             
24 ศ.31/25.06.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 1.12                             
25 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 1.40                             
26 ศ.22/29 เม.ย.64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.91                             
27 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 1.33                             
28 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.70                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 1.33                             
30 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.70                             
31 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.56                             
32 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.56                             
33 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.56                             
34 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.56                             
35 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.77                             
36 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายบริภัทร  เพ็ญศรีชล 0.77                             
37 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายบริภัทร เพ็ญศรีชล 0.42
38 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายบริภัทร เพ็ญศรีชล 0.21                             
39 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายบริภัทร เพ็ญศรีชล 0.98                             

รวม 44.87                          



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 5.49                             
2 ศ.16/29.4.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 3.64                             
3 ศ.20/29.4.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 3.66                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 5.49                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 3.65                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 1.96                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 1.96                             
8 ศ.19/28.5.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 2.29                             
9 ศ.23/28.5.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 2.29                             
10 ศ.26/28.5.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 2.30                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 2.30                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 2.30                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 6.43                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 4.17                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 4.17                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 6.43                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 4.19                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 3.70                             
19 ศ.9/25.06.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 5.16                             
20 ศ.10/25.06.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 2.73                             
21 ศ.29/25.06.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 4.69                             
22 ศ.31/25.06.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 4.69                             
23 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายประชา   ศรีบุญส่ง 32.00                           
24 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 5.49                             
25 ศ.22/29 เม.ย.64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 3.74                             
26 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 5.38                             
27 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 2.78                             
28 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 5.28                             
29 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 2.73                             
30 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 2.19                             
31 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 2.19                             
32 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 2.19                             
33 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 2.19                             
34 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 3.38                             
35 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายประชา   ศรีบุญส่ง 3.39                             
36 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายประชา  ศรีบุญส่ง 7.90                             
37 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายประชา ศรีบุญส่ง 1.84
38 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายประชา ศรีบุญส่ง 1.09                             
39 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายประชา ศรีบุญส่ง 4.16                             

รวม 171.61                        



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายประทีป   สมมัง 1.84
2 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายประทีป   สมมัง 1.09                             
3 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายประทีป   สมมัง 4.16                             
4 ศ.10/29.4.64 นายประทีป  สมมัง 5.49                             
5 ศ.16/29.4.64 นายประทีป  สมมัง 3.64                             
6 ศ.20/29.4.64 นายประทีป  สมมัง 3.66                             
7 ศ.15/29.4. 64 นายประทีป  สมมัง 5.49                             
8 ศ.19/29.4. 64 นายประทีป  สมมัง 3.65                             
9 ศ.21/29.4. 64 นายประทีป  สมมัง 1.96                             
10 ศ.23/29.4. 64 นายประทีป  สมมัง 1.96                             
11 ศ.19/28.5.64 นายประทีป  สมมัง 2.29                             
12 ศ.23/28.5.64 นายประทีป  สมมัง 2.29                             
13 ศ.26/28.5.64 นายประทีป  สมมัง 2.30                             
14 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายประทีป  สมมัง 2.30                             
15 ศ.30/28.5. 64 นายประทีป  สมมัง 2.30                             
16 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายประทีป  สมมัง 6.43                             
17 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายประทีป  สมมัง 4.17                             
18 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายประทีป  สมมัง 4.17                             
19 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายประทีป  สมมัง 6.43                             
20 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายประทีป  สมมัง 4.19                             
21 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายประทีป  สมมัง 3.70                             
22 ศ.9/25.06.64 นายประทีป  สมมัง 5.16                             
23 ศ.10/25.06.64 นายประทีป  สมมัง 2.73                             
24 ศ.29/25.06.64 นายประทีป  สมมัง 4.69                             
25 ศ.31/25.06.64 นายประทีป  สมมัง 4.69                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายประทีป  สมมัง 5.49                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นายประทีป  สมมัง 3.74                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายประทีป  สมมัง 5.38                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายประทีป  สมมัง 2.78                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายประทีป  สมมัง 5.28                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายประทีป  สมมัง 2.73                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายประทีป  สมมัง 2.19                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายประทีป  สมมัง 2.19                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายประทีป  สมมัง 2.19                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายประทีป  สมมัง 2.19                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายประทีป  สมมัง 3.38                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายประทีป  สมมัง 3.39                             

รวม 131.71                        



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายประวิทย์   ศิริมงคล 11.60                           
2 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายประวิทย์  ศิริมงคล 2.80                             

รวม 14.40                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 5.29                             
2 ศ.16/29.4.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 3.50                             
3 ศ.20/29.4.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 3.52                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 5.29                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 3.51                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 1.89                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 1.89                             
8 ศ.19/28.5.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 2.21                             
9 ศ.23/28.5.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 2.21                             
10 ศ.26/28.5.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 2.22                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 2.22                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 2.22                             
13 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 7.55                             
14 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 6.19                             
15 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 4.03                             
16 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 4.03                             
17 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 6.19                             
18 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 4.05                             
19 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 3.58                             
20 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 1.78
21 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 1.06                             
22 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 4.02                             
23 ศ.9/25.06.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 4.97                             
24 ศ.10/25.06.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 2.63                             
25 ศ.29/25.06.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 4.53                             
26 ศ.31/25.06.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 4.53                             
27 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 5.29                             
28 ศ.22/29 เม.ย.64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 3.61                             
29 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 5.19                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 2.68                             
31 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 5.09                             
32 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 2.63                             



33 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 2.11                             
34 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 2.11                             
35 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 2.11                             
36 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 2.11                             
37 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 3.27                             
38 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายปัญญา  สรรเพชญวิทยา 3.28                             

รวม 134.59                        

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 5.69                             
2 ศ.16/29.4.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 3.78                             
3 ศ.20/29.4.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 3.80                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 5.69                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 3.79                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 2.03                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 2.03                             
8 ศ.19/28.5.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 2.37                             
9 ศ.23/28.5.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 2.37                             
10 ศ.26/28.5.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 2.38                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 2.38                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 2.38                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 6.67                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 4.31                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 4.31                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 6.67                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 4.33                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 3.82                             
19 ศ.9/25.06.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 5.35                             
20 ศ.10/25.06.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 2.83                             
21 ศ.29/25.06.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 4.85                             
22 ศ.31/25.06.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 4.85                             
23 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 5.69                             
24 ศ.22/29 เม.ย.64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 3.87                             
25 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 5.57                             
26 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 2.88                             
27 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 5.47                             
28 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 2.83                             
29 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 2.27                             



30 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 2.27                             
31 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 2.27                             
32 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 2.27                             
33 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 3.49                             
34 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์ 3.50                             
35 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ 1.9
36 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ 1.12                             
37 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ 4.30                             

รวม 136.38                        

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายพงศ์พันธุ ์ ภูริเทเวศร์ 29.10                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.18/19 ม.ีค. 64 นายพงษ์ชรัชต์  วัฒนไกลวัลวงศ์ 7.91                             
2 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 นายพงษ์ชรัชต์  วัฒนไกวัลวงศ์ 6.30                             

รวม 14.21                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายพงษ์ชัย   ศิลปอาชา 13.05                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 นายพงษ์พันธ์  จ าเนียรหล้า 0.90                             
2 ศ.18/19 ม.ีค. 64 นายพงษ์พันธุ  จ าเนียรหล้า 1.13                             

รวม 2.03                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.14                             
3 ศ.20/29.4.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.14                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.14                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.07                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.07                             
8 ศ.19/28.5.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.08                             
9 ศ.23/28.5.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.08                             
10 ศ.26/28.5.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.08                             



11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.08                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.08                             
13 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.35                             
14 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.24                             
15 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.14                             
16 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.14                             
17 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.24                             
18 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.14                             
19 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.12                             
20 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.06
21 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.03                             
22 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.14                             
23 ศ.9/25.06.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.19                             
24 ศ.10/25.06.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.10                             
25 ศ.29/25.06.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.16                             
26 ศ.31/25.06.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.16                             
27 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 1.45                             
28 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.20                             
29 ศ.22/29 เม.ย.64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.13                             
30 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.19                             
31 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.10                             
32 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.19                             
33 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.10                             
34 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.08                             
35 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.08                             
36 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.08                             
37 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.08                             
38 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.11                             
39 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.11                             

รวม 6.47                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายพจนเวศน์   ชีรนรวนิชย์ 8.70                             



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 6.29                             
2 ศ.16/29.4.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 4.20                             
3 ศ.20/29.4.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 4.22                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 6.29                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 4.21                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 2.24                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 2.24                             
8 ศ.19/28.5.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 2.61                             
9 ศ.23/28.5.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 2.61                             
10 ศ.26/28.5.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 2.62                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 2.62                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 2.62                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 7.39                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 4.73                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 4.73                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 7.39                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 4.75                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 4.18                             
19 ศ.9/25.06.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 5.92                             
20 ศ.10/25.06.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 3.13                             
21 ศ.29/25.06.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 5.33                             
22 ศ.31/25.06.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 5.33                             
23 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 6.29                             
24 ศ.22/29 เม.ย.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 4.26                             
25 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 6.14                             
26 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 3.18                             
27 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 6.04                             
28 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 3.13                             
29 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 2.51                             
30 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 2.51                             
31 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 2.51                             
32 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 2.51                             
33 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 3.82                             
34 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 3.83                             
35 ศ.18/19 ม.ีค. 64 นายพชร  อนันตศิลป์ 24.37                           
36 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 นายพชร  อนันตศิลป์ 19.36
37 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายพชร อนันตศิลป์ 2.08
38 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายพชร อนันตศิลป์ 1.21                             
39 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายพชร อนันตศิลป์ 4.72                             

รวม 194.12                        



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.14                             
3 ศ.20/29.4.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.14                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.14                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.07                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.07                             
8 ศ.19/28.5.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.08                             
9 ศ.23/28.5.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.08                             
10 ศ.26/28.5.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.08                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.08                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.08                             
13 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.35                             
14 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.24                             
15 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.14                             
16 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.14                             
17 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.24                             
18 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.14                             
19 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.12                             
20 ศ.9/25.06.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.19                             
21 ศ.10/25.06.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.10                             
22 ศ.29/25.06.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.16                             
23 ศ.31/25.06.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.16                             
24 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 1.45                             
25 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.20                             
26 ศ.22/29 เม.ย.64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.13                             
27 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.19                             
28 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.10                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.19                             
30 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.10                             
31 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.08                             
32 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.08                             
33 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.08                             
34 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.08                             
35 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.11                             
36 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายพัฒนพงศ์   จันทโชติ 0.11                             
37 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายพัฒนพงศ์  จันทโชติ 0.06



38 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายพัฒนพงศ์  จันทโชติ 0.03                             
39 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายพัฒนพงศ์  จันทโชติ 0.14                             

รวม 6.47                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.60                             
2 ศ.16/29.4.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.42                             
3 ศ.20/29.4.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.42                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.60                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.42                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.21                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.21                             
8 ศ.19/28.5.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.24                             
9 ศ.23/28.5.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.24                             
10 ศ.26/28.5.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.24                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.24                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.24                             
13 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 1.05                             
14 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 1.44                             
15 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.84                             
16 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.84                             
17 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 1.44                             
18 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.84                             
19 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.72                             
20 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.36                             
21 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.18                             
22 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.84                             
23 ศ.9/25.06.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 1.14                             
24 ศ.10/25.06.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.60                             
25 ศ.29/25.06.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.96                             
26 ศ.31/25.06.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.96                             
27 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 4.35                             
28 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 1.20                             
29 ศ.22/29 เม.ย.64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.78                             
30 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 1.14                             
31 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.60                             
32 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 1.14                             
33 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.60                             



34 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.48                             
35 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.48                             
36 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.48                             
37 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.48                             
38 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.66                             
39 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายพีรณัฐ  เสริมศิลป์ 0.66                             

รวม 29.34                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 1.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.84                             
3 ศ.20/29.4.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.84                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 1.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.84                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.42                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.42                             
8 ศ.19/28.5.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.48                             
9 ศ.23/28.5.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.48                             
10 ศ.26/28.5.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.48                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.48                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.48                             
13 ศ.22/29 เม.ย.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.78                             
14 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 1.14                             
15 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.60                             
16 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 1.14                             
17 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.60                             
18 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.48                             
19 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.48                             
20 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.48                             
21 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.48                             
22 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.66                             
23 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.66                             
24 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 2.10                             
25 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 1.44                             
26 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.84                             
27 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.84                             
28 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 1.44                             
29 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.84                             



30 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.72                             
31 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.36                             
32 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.18                             
33 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.84                             
34 ศ.9/25.06.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 1.14                             
35 ศ.10/25.06.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.60                             
36 ศ.29/25.06.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.96                             
37 ศ.31/25.06.64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 0.96                             
38 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 8.70                             
39 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายพีระพงษ์  สินธุน์อง 1.20                             

รวม 38.82                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายเพ็ญศรี มีพันธุ์ 1.84
2 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายเพ็ญศรี มีพันธุ์ 1.09                             
3 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายเพ็ญศรี มีพันธุ์ 4.16                             

รวม 7.09                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 4.89                             
2 ศ.16/29.4.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 3.22                             
3 ศ.20/29.4.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 3.24                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 4.89                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 3.23                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 1.75                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 1.75                             
8 ศ.19/28.5.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 2.05                             
9 ศ.23/28.5.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 2.05                             
10 ศ.26/28.5.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 2.06                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 2.06                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 2.06                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 5.95                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 3.89                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 3.89                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 5.95                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 3.91                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 3.46                             
19 ศ.9/25.06.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 4.78                             



20 ศ.10/25.06.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 2.53                             
21 ศ.29/25.06.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 4.37                             
22 ศ.31/25.06.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 4.37                             
23 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 5.09                             
24 ศ.22/29 เม.ย.64 นายภูมินันท์  จินตนะ 3.48                             
25 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 5.00                             
26 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 2.58                             
27 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 4.90                             
28 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 2.53                             
29 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 2.03                             
30 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 2.03                             
31 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 2.03                             
32 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 2.03                             
33 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 3.16                             
34 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายภูมินันท์  จินตนะ 3.17                             
35 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายภูมินันท์ จินตนะ 1.72
36 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายภูมินันท์ จินตนะ 1.03                             
37 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายภูมินันท์ จินตนะ 3.88                             

รวม 121.01                        

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 1.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.84                             
3 ศ.20/29.4.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.84                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 1.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.84                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.42                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.42                             
8 ศ.19/28.5.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.48                             
9 ศ.23/28.5.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.48                             
10 ศ.26/28.5.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.48                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.48                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.48                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 1.44                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.84                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.84                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 1.44                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.84                             



18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.72                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.36                             
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.18                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.84                             
22 ศ.9/25.06.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 1.14                             
23 ศ.10/25.06.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.60                             
24 ศ.29/25.06.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.96                             
25 ศ.31/25.06.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.96                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 1.20                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.78                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 1.14                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.60                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 1.14                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.60                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.48                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.48                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.48                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.48                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.66                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 0.66                             

รวม 28.02                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายมิ่งมิตร  บุญเขตการ 7.20                             

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายไมตรี  แสงทอง 1.40                             
2 ศ.16/29.4.64 นายไมตรี  แสงทอง 0.98                             
3 ศ.20/29.4.64 นายไมตรี  แสงทอง 0.98                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายไมตรี  แสงทอง 1.40                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายไมตรี  แสงทอง 0.98                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายไมตรี  แสงทอง 0.49                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายไมตรี  แสงทอง 0.49                             
8 ศ.19/28.5.64 นายไมตรี  แสงทอง 0.56                             
9 ศ.23/28.5.64 นายไมตรี  แสงทอง 0.56                             
10 ศ.26/28.5.64 นายไมตรี  แสงทอง 0.56                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายไมตรี  แสงทอง 0.56                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายไมตรี  แสงทอง 0.56                             



13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายไมตรี  แสงทอง 1.68                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายไมตรี  แสงทอง 0.98                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายไมตรี  แสงทอง 0.98                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายไมตรี  แสงทอง 1.68                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายไมตรี  แสงทอง 0.98                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายไมตรี  แสงทอง 0.84                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายไมตรี  แสงทอง 0.42
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายไมตรี  แสงทอง 0.21                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายไมตรี  แสงทอง 0.98                             
22 ศ.9/25.06.64 นายไมตรี  แสงทอง 1.33                             
23 ศ.10/25.06.64 นายไมตรี  แสงทอง 0.70                             
24 ศ.29/25.06.64 นายไมตรี  แสงทอง 1.12                             
25 ศ.31/25.06.64 นายไมตรี  แสงทอง 1.12                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายไมตรี  แสงทอง 1.40                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นายไมตรี  แสงทอง 0.91                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายไมตรี  แสงทอง 1.33                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายไมตรี  แสงทอง 0.70                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายไมตรี  แสงทอง 1.33                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายไมตรี  แสงทอง 0.70                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายไมตรี  แสงทอง 0.56                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายไมตรี  แสงทอง 0.56                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายไมตรี  แสงทอง 0.56                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายไมตรี  แสงทอง 0.56                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายไมตรี  แสงทอง 0.77                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายไมตรี  แสงทอง 0.77                             

รวม 32.69                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.14                             
3 ศ.20/29.4.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.14                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.14                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.07                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.07                             
8 ศ.19/28.5.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.08                             
9 ศ.23/28.5.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.08                             
10 ศ.26/28.5.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.08                             



11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.08                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.08                             
13 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.35                             
14 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.24                             
15 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.14                             
16 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.14                             
17 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.24                             
18 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.14                             
19 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.12                             
20 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.06
21 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.03                             
22 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.14                             
23 ศ.9/25.06.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.19                             
24 ศ.10/25.06.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.10                             
25 ศ.29/25.06.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.16                             
26 ศ.31/25.06.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.16                             
27 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 1.45                             
28 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.20                             
29 ศ.22/29 เม.ย.64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.13                             
30 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.19                             
31 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.10                             
32 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.19                             
33 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.10                             
34 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.08                             
35 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.08                             
36 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.08                             
37 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.08                             
38 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.11                             
39 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายยุทธพงษ์  วงศ์ข้าหลวง 0.11                             
40 ศ.10/29.4.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.34                             
41 ศ.16/29.4.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.18                             
42 ศ.20/29.4.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.16                             
43 ศ.15/29.4. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.34                             
44 ศ.19/29.4. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.17                             
45 ศ.21/29.4. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.20                             
46 ศ.23/29.4. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.20                             
47 ศ.19/28.5.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.18                             
48 ศ.23/28.5.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.18                             



49 ศ.26/28.5.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.11                             
50 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.11                             
51 ศ.30/28.5. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.11                             
52 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.45                             
53 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.47                             
54 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.27                             
55 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.27                             
56 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.47                             
57 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.24                             
58 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.18                             
59 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.18
60 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.11                             
61 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.28                             
62 ศ.9/25.06.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 2.20                             
63 ศ.10/25.06.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.14                             
64 ศ.29/25.06.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.31                             
65 ศ.31/25.06.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.31                             
66 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 4.03                             
67 ศ.22/29 เม.ย.64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.22                             
68 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.23                             
69 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.19                             
70 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.21                             
71 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.24                             
72 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.08                             
73 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.08                             
74 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.08                             
75 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.08                             
76 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.23                             
77 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายยุทธภูมิ  วงศ์ข้าหลวง 0.19                             

รวม 20.49                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายรัชกฤช   บวรวิชญกุล 6.85                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายรัชกฤช  บวรวิชญกุล 27.65                           

รวม 34.50                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 4.89                             



2 ศ.16/29.4.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 3.22                             
3 ศ.20/29.4.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 3.24                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 4.89                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 3.23                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 1.75                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 1.75                             
8 ศ.19/28.5.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 2.05                             
9 ศ.23/28.5.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 2.05                             
10 ศ.26/28.5.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 2.06                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 2.06                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 2.06                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 5.71                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 3.75                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 3.75                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 5.71                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 3.77                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 3.34                             
19 ศ.9/25.06.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 4.59                             
20 ศ.10/25.06.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 2.43                             
21 ศ.29/25.06.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 4.21                             
22 ศ.31/25.06.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 4.21                             
23 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 4.89                             
24 ศ.22/29 เม.ย.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 3.35                             
25 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 4.81                             
26 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 2.48                             
27 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 4.71                             
28 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 2.43                             
29 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 1.95                             
30 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 1.95                             
31 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 1.95                             
32 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 1.95                             
33 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 3.05                             
34 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 3.06                             
35 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายรัตนชาติ ไชยยศ 1.66
36 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายรัตนชาติ ไชยยศ 1.00                             
37 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายรัตนชาติ ไชยยศ 3.74                             

รวม 117.70                        



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายเรวัตน์  บางพา 2.80                             

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 1.40                             
2 ศ.16/29.4.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.98                             
3 ศ.20/29.4.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.98                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 1.40                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.98                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.49                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.49                             
8 ศ.19/28.5.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.56                             
9 ศ.23/28.5.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.56                             
10 ศ.26/28.5.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.56                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.56                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.56                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 1.68                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.98                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.98                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 1.68                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.98                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.84                             
19 ศ.9/25.06.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 1.33                             
20 ศ.10/25.06.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.70                             
21 ศ.29/25.06.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 1.12                             
22 ศ.31/25.06.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 1.12                             
23 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 1.40                             
24 ศ.22/29 เม.ย.64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.91                             
25 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 1.33                             
26 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.70                             
27 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 1.33                             
28 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.70                             
29 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.56                             
30 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.56                             
31 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.56                             
32 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.56                             
33 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.77                             
34 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายวทัญญู  เสมอเนตร 0.77                             



35 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายวทัญญู เสมอเนตร 0.42
36 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายวทัญญู เสมอเนตร 0.21                             
37 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายวทัญญู เสมอเนตร 0.98                             

รวม 32.69                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายวศิน  อภิรัตน์วงค์ 1.05                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายวศิน  อภิรัตนวงศ์ 4.35                             

รวม 5.40                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายวิมล  สุขช่วย 5.29                             
2 ศ.16/29.4.64 นายวิมล  สุขช่วย 3.50                             
3 ศ.20/29.4.64 นายวิมล  สุขช่วย 3.52                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายวิมล  สุขช่วย 5.29                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายวิมล  สุขช่วย 3.51                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายวิมล  สุขช่วย 1.89                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายวิมล  สุขช่วย 1.89                             
8 ศ.19/28.5.64 นายวิมล  สุขช่วย 2.21                             
9 ศ.23/28.5.64 นายวิมล  สุขช่วย 2.21                             
10 ศ.26/28.5.64 นายวิมล  สุขช่วย 2.22                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายวิมล  สุขช่วย 2.22                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายวิมล  สุขช่วย 2.22                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายวิมล  สุขช่วย 6.19                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายวิมล  สุขช่วย 4.03                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายวิมล  สุขช่วย 4.03                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายวิมล  สุขช่วย 6.19                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายวิมล  สุขช่วย 4.05                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายวิมล  สุขช่วย 3.58                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายวิมล  สุขช่วย 1.84
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายวิมล  สุขช่วย 1.09                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายวิมล  สุขช่วย 4.16                             
22 ศ.9/25.06.64 นายวิมล  สุขช่วย 4.97                             
23 ศ.10/25.06.64 นายวิมล  สุขช่วย 2.73                             
24 ศ.29/25.06.64 นายวิมล  สุขช่วย 4.69                             
25 ศ.31/25.06.64 นายวิมล  สุขช่วย 4.69                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายวิมล  สุขช่วย 5.29                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นายวิมล  สุขช่วย 3.61                             



28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายวิมล  สุขช่วย 5.38                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายวิมล  สุขช่วย 2.78                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายวิมล  สุขช่วย 5.28                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายวิมล  สุขช่วย 2.63                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายวิมล  สุขช่วย 2.19                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายวิมล  สุขช่วย 2.19                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายวิมล  สุขช่วย 2.19                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายวิมล  สุขช่วย 2.19                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายวิมล  สุขช่วย 3.38                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายวิมล  สุขช่วย 3.28                             

รวม 128.60                        

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายวิศวะ   ปิติสุขสมบัติ 3.50                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายวิศวะ   ปิติสุขสมบัติ 14.50                           

รวม 18.00                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายวิศิษฎ์    ดาวจักรวาล 0.36                             
2 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายวิศิษฎ์    ดาวจักรวาล 0.18                             
3 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายวิศิษฎ์    ดาวจักรวาล 0.84                             
4 ศ.10/29.4.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.60                             
5 ศ.16/29.4.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.42                             
6 ศ.20/29.4.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.42                             
7 ศ.15/29.4. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.60                             
8 ศ.19/29.4. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.42                             
9 ศ.21/29.4. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.21                             
10 ศ.23/29.4. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.21                             
11 ศ.19/28.5.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.24                             
12 ศ.23/28.5.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.24                             
13 ศ.26/28.5.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.24                             
14 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.24                             
15 ศ.30/28.5. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.24                             
16 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 1.44                             
17 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.84                             
18 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.84                             
19 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 1.44                             
20 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.84                             



21 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.72                             
22 ศ.9/25.06.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 1.14                             
23 ศ.10/25.06.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.60                             
24 ศ.29/25.06.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.96                             
25 ศ.31/25.06.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.96                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 1.20                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.78                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 1.14                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.60                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 1.14                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.60                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.48                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.48                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.48                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.48                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.66                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายวิศิษฎ์  ดาวจักรวาล 0.66                             

รวม 23.94                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายศรตม์   ดิษฐปาน 2.45                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายศรตม์   ดิษฐปาน 10.15                           
3 ศ.18/19 ม.ีค. 64 นายศรตม์  ดิษฐปาน 7.91                             
4 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 นายศรตม์  ดิษฐปาน 6.30                             

รวม 26.81                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายศรัญญู   คนขยัน 0.06
2 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายศรัญญู   คนขยัน 0.03                             
3 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายศรัญญู   คนขยัน 0.14                             
4 ศ.10/29.4.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.20                             
5 ศ.16/29.4.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.14                             
6 ศ.20/29.4.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.14                             
7 ศ.15/29.4. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.20                             
8 ศ.19/29.4. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.14                             
9 ศ.21/29.4. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.07                             
10 ศ.23/29.4. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.07                             
11 ศ.19/28.5.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.08                             



12 ศ.23/28.5.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.08                             
13 ศ.26/28.5.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.08                             
14 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.08                             
15 ศ.30/28.5. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.08                             
16 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายศรัญญู  คนขยัน 0.35                             
17 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.24                             
18 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.14                             
19 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.14                             
20 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.24                             
21 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.14                             
22 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.12                             
23 ศ.9/25.06.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.19                             
24 ศ.10/25.06.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.10                             
25 ศ.29/25.06.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.16                             
26 ศ.31/25.06.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.16                             
27 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายศรัญญู  คนขยัน 1.45                             
28 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.20                             
29 ศ.22/29 เม.ย.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.13                             
30 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.19                             
31 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.10                             
32 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.19                             
33 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.10                             
34 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.08                             
35 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.08                             
36 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.08                             
37 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.08                             
38 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.11                             
39 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.11                             

รวม 6.47                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายศศิน   ปงรังษี 14.50                           



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายศักรินทร์   ปานยิ้ม 0.36                             
2 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายศักรินทร์   ปานยิ้ม 0.18                             
3 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายศักรินทร์   ปานยิ้ม 0.84                             
4 ศ.10/29.4.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 1.20                             
5 ศ.16/29.4.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.84                             
6 ศ.20/29.4.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.84                             
7 ศ.15/29.4. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 1.20                             
8 ศ.19/29.4. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.84                             
9 ศ.21/29.4. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.42                             
10 ศ.23/29.4. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.42                             
11 ศ.19/28.5.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.48                             
12 ศ.23/28.5.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.48                             
13 ศ.26/28.5.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.48                             
14 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.48                             
15 ศ.30/28.5. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.48                             
16 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 2.10                             
17 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 1.44                             
18 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.84                             
19 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.84                             
20 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 1.44                             
21 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.84                             
22 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.72                             
23 ศ.9/25.06.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 1.14                             
24 ศ.10/25.06.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.60                             
25 ศ.29/25.06.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.96                             
26 ศ.31/25.06.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.96                             
27 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 8.70                             
28 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 1.20                             
29 ศ.22/29 เม.ย.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.78                             
30 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 1.14                             
31 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.60                             
32 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 1.14                             
33 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.60                             
34 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.48                             
35 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.48                             
36 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.48                             
37 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.48                             
38 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.66                             
39 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.66                             

รวม 38.46                          



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายศิริศักด์ิ    ต้ังสุภากิจ 32.00                           
2 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายศิริศักด์ิ  ต้ังสุภากิจ 7.90                             

รวม 39.90                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายสมชัย  วิสุทธิศักดาเดช 2.80                             

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายสมหมาย  ดิษยี่ 1.45                             

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายสุชาติ    ปัญญาเนตินาถ 0.36                             
2 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายสุชาติ    ปัญญาเนตินาถ 0.18                             
3 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายสุชาติ    ปัญญาเนตินาถ 0.84                             
4 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายสุชาติ   ปัญญาเนตินาถ 2.10                             
5 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายสุชาติ   ปัญญาเนตินาถ 8.70                             
6 ศ.10/29.4.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 1.20                             
7 ศ.16/29.4.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.84                             
8 ศ.20/29.4.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.84                             
9 ศ.15/29.4. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 1.20                             
10 ศ.19/29.4. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.84                             
11 ศ.21/29.4. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.42                             
12 ศ.23/29.4. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.42                             
13 ศ.19/28.5.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.48                             
14 ศ.23/28.5.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.48                             
15 ศ.26/28.5.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.48                             
16 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.48                             
17 ศ.30/28.5. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.48                             
18 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 1.44                             
19 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.84                             
20 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.84                             
21 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 1.44                             
22 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.84                             
23 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.72                             
24 ศ.9/25.06.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 1.14                             
25 ศ.10/25.06.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.60                             
26 ศ.29/25.06.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.96                             



27 ศ.31/25.06.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.96                             
28 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 1.20                             
29 ศ.22/29 เม.ย.64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.78                             
30 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 1.14                             
31 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.60                             
32 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 1.14                             
33 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.60                             
34 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.48                             
35 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.48                             
36 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.48                             
37 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.48                             
38 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.66                             
39 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายสุชาติ  ปัญญาเนตินาถ 0.66                             

รวม 38.82                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายสุรัตน์   เรืองประยูร 30.55                           
2 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายสุรัตน์  เรืองประยูร 7.55                             

รวม 38.10                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายแสนทวี  จันทนาม 4.35                             

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.14                             
3 ศ.20/29.4.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.14                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.14                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.07                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.07                             
8 ศ.19/28.5.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.08                             
9 ศ.23/28.5.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.08                             
10 ศ.26/28.5.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.08                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.08                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.08                             
13 ศ.39/01 พ.ค. 63 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.35                             
14 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.24                             



15 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.14                             
16 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.14                             
17 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.24                             
18 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.14                             
19 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.12                             
20 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.06
21 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.03                             
22 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.14                             
23 ศ.9/25.06.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.19                             
24 ศ.10/25.06.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.10                             
25 ศ.29/25.06.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.16                             
26 ศ.31/25.06.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.16                             
27 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 2.75                             
28 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.20                             
29 ศ.22/29 เม.ย.64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.13                             
30 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.19                             
31 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.10                             
32 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.19                             
33 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.10                             
34 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.08                             
35 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.08                             
36 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.08                             
37 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.08                             
38 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.11                             
39 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายอธิวัฒน์   เสริมศิลป์ 0.11                             

รวม 7.77                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายอนุชา  พุทธรักษา 1.45                             

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 1.00                             
2 ศ.16/29.4.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.70                             
3 ศ.20/29.4.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.70                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 1.00                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.70                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.35                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.35                             



8 ศ.19/28.5.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.40                             
9 ศ.23/28.5.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.40                             
10 ศ.26/28.5.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.40                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.40                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.40                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 1.20                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.70                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.70                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 1.20                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.70                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.60                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.30                             
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.15                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.70                             
22 ศ.9/25.06.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.95                             
23 ศ.10/25.06.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.50                             
24 ศ.29/25.06.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.80                             
25 ศ.31/25.06.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.80                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 1.00                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.65                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.95                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.50                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.95                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.50                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.40                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.40                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.40                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.40                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.55                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 0.55                             

รวม 23.35                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 4.89                             
2 ศ.16/29.4.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 3.22                             
3 ศ.20/29.4.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 3.24                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 4.89                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 3.23                             



6 ศ.21/29.4. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 1.75                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 1.75                             
8 ศ.19/28.5.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 2.05                             
9 ศ.23/28.5.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 2.05                             
10 ศ.26/28.5.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 2.06                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 2.06                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 2.06                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 5.71                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 3.75                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 3.75                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 5.71                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 3.77                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 3.34                             
19 ศ.9/25.06.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 4.59                             
20 ศ.10/25.06.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 2.43                             
21 ศ.29/25.06.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 4.21                             
22 ศ.31/25.06.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 4.21                             
23 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 4.89                             
24 ศ.22/29 เม.ย.64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 3.35                             
25 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 4.81                             
26 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 2.48                             
27 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 4.71                             
28 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 2.43                             
29 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 1.95                             
30 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 1.95                             
31 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 1.95                             
32 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 1.95                             
33 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 3.05                             
34 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายอิทธิฤทธิ ์ สอนใจ 3.06                             
35 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายอิทธิฤทธิ ์สอนใจ 1.66
36 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายอิทธิฤทธิ ์สอนใจ 1.00                             
37 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายอิทธิฤทธิ ์สอนใจ 3.74                             

รวม 164.40                        



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.10/29.4.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 1.20                             
2 ศ.16/29.4.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.84                             
3 ศ.20/29.4.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.84                             
4 ศ.15/29.4. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 1.20                             
5 ศ.19/29.4. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.84                             
6 ศ.21/29.4. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.42                             
7 ศ.23/29.4. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.42                             
8 ศ.19/28.5.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.48                             
9 ศ.23/28.5.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.48                             
10 ศ.26/28.5.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.48                             
11 ศ.28/28 พ.ค. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.48                             
12 ศ.30/28.5. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.48                             
13 ศ.10/17 ม.ีค.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 1.44                             
14 ศ.37/31 ม.ีค.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.84                             
15 ศ.3/17 ม.ีค.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.84                             
16 ศ.1/17 ม.ีค.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 1.44                             
17 ศ.12/17 ม.ีค.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.84                             
18 ศ.7/17 ม.ีค.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.72                             
19 ศ.15/17 ม.ีค. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.36                             
20 ศ.32/31 ม.ีค. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.18                             
21 ศ.8/17 ม.ีค. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.84                             
22 ศ.9/25.06.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 1.14                             
23 ศ.10/25.06.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.60                             
24 ศ.29/25.06.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.96                             
25 ศ.31/25.06.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.96                             
26 ศ.20/25 ม.ิย. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 1.20                             
27 ศ.22/29 เม.ย.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.78                             
28 ศ.3/25 ม.ิย. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 1.14                             
29 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.60                             
30 ศ.4/25 ม.ิย. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 1.14                             
31 ศ.7/25 ม.ิย. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.60                             
32 ศ.14/27 ก.ค. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.48                             
33 ศ.15/27 ก.ค. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.48                             
34 ศ.16/27 ก.ค. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.48                             
35 ศ.17/27 ก.ค. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.48                             
36 ศ.18/27 ก.ค. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.66                             
37 ศ.19/27 ก.ค. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 0.66                             

รวม 28.02                          



ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 นายเอนก  ปัน้รัก 29.10                           

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.19/ 19 ม.ีค. 64 ร.ท.-ร.น. บริรักษ์  ศิริสวัสดิบุตร 7.20                             
2 ศ.18/19 ม.ีค. 64 ร.ท.-ร.น.บริรักษ์  ศิริสวัสดิบุตร 9.04                             

รวม 16.24                          

ล ำดบั แฟ้มคดทีี่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน
1 ศ.39/01 พ.ค. 63 ร้อยโทนนท์   พูนธเนศ 2.80                             
2 ศ.156/ 30 พ.ค. 62 ร้อยโทนนท์   พูนธเนศ 11.60                           

รวม 14.40                          


