


ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.115/31 ส.ค. 63 จ.อ. ภมูิศักด์ิ  กล่ินจตุรัส 9.89                                     

ศ.123/.31.08.63 จ.อ. ภมูิศักด์ิ  กล่ินจตุรัส 3.86                                     

ศ.136/17.09.63 จ.อ. ภมูิศักด์ิ  กล่ินจตุรัส 3.60                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 จ.อ. ภมูิศักด์ิ  กล่ินจตุรัส 7.07                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 จ.อ.ภมูิศักด์ิ  กล่ินจตุรัส 2.93                                     

ศ.120/31.08.63 จ.อ.ภมูิศักด์ิ  กล่ินจตุรัส 3.23                                     

ศ.122/.31.08.63 จ.อ.ภมูิศักด์ิ  กล่ินจตุรัส 10.02                                   

ศ.135/17.09.63 จ.อ.ภมูิศักด์ิ  กล่ินจตุรัส 5.33                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 จ.อ.ภมูิศักด์ิ  กล่ินจตุรัส 3.60                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 จ.อ.ภมูิศักด์ิ  กล่ินจตุรัส 5.33                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 จ.อ.ภมูิศักด์ิ  กล่ินจตุรัส 1.85                                     

รวม 56.71                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 น.ส. กรรณิการ์  นันจุติ 0.57                                     

ศ.123/.31.08.63 น.ส. กรรณิการ์  นันจุติ 0.21                                     

ศ.136/17.09.63 น.ส. กรรณิการ์  นันจุติ 0.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 น.ส. กรรณิการ์  นันจุติ 0.41                                     

รวม 1.39                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 น.ส. กาญจนา  แปลงดี 3.42                                     

ศ.123/.31.08.63 น.ส. กาญจนา  แปลงดี 1.26                                     

ศ.136/17.09.63 น.ส. กาญจนา  แปลงดี 1.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 น.ส. กาญจนา  แปลงดี 2.46                                     

รวม 8.34                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 น.ส. จารินี  เดชช านาญ 10.46                                   

ศ.123/.31.08.63 น.ส. จารินี  เดชช านาญ 4.07                                     

ศ.136/17.09.63 น.ส. จารินี  เดชช านาญ 3.80                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 น.ส. จารินี  เดชช านาญ 7.48                                     

รวม 25.81                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 น.ส. จิดาภา  สิริวทิรู 3.42                                     

ด่ำนศุลกำกรประจวบคีรีขนัธ์

เอกสำรแนบทำ้ยประกำศ   6/2565



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.123/.31.08.63 น.ส. จิดาภา  สิริวทิรู 1.26                                     

ศ.136/17.09.63 น.ส. จิดาภา  สิริวทิรู 1.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 น.ส. จิดาภา  สิริวทิรู 2.46                                     

รวม 8.34                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 น.ส. ฝนทพิย์  ถนอมพงษพ์นัธ์ 3.99                                     

ศ.123/.31.08.63 น.ส. ฝนทพิย์  ถนอมพงษพ์นัธ์ 1.47                                     

ศ.136/17.09.63 น.ส. ฝนทพิย์  ถนอมพงษพ์นัธ์ 1.40                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 น.ส. ฝนทพิย์  ถนอมพงษพ์นัธ์ 2.87                                     

รวม 9.73                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 น.ส. พรรณิศา  ศรีหรัิญ 3.99                                     

ศ.123/.31.08.63 น.ส. พรรณิศา  ศรีหรัิญ 1.47                                     

ศ.136/17.09.63 น.ส. พรรณิศา  ศรีหรัิญ 1.40                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 น.ส. พรรณิศา  ศรีหรัิญ 2.87                                     

รวม 9.73                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 น.ส. พลอยปภสั  นรอ่อน 3.42                                     

ศ.123/.31.08.63 น.ส. พลอยปภสั  นรอ่อน 1.26                                     

ศ.136/17.09.63 น.ส. พลอยปภสั  นรอ่อน 1.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 น.ส. พลอยปภสั  นรอ่อน 2.46                                     

รวม 8.34                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 น.ส. พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 3.42                                     

ศ.123/.31.08.63 น.ส. พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 1.26                                     

ศ.136/17.09.63 น.ส. พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 1.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 น.ส. พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 2.46                                     

รวม 8.34                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 น.ส. ภาวดี  ด าจุติ 3.99                                     

ศ.123/.31.08.63 น.ส. ภาวดี  ด าจุติ 1.47                                     

ศ.136/17.09.63 น.ส. ภาวดี  ด าจุติ 1.40                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 น.ส. ภาวดี  ด าจุติ 2.87                                     

รวม 9.73                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 น.ส. ศรัยธร  วฒันพนัธุ์ 4.56                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.123/.31.08.63 น.ส. ศรัยธร  วฒันพนัธุ์ 1.68                                     

ศ.136/17.09.63 น.ส. ศรัยธร  วฒันพนัธุ์ 1.60                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 น.ส. ศรัยธร  วฒันพนัธุ์ 3.28                                     

รวม 11.12                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 น.ส. สุมาลี  กล่ินหอม 8.75                                     

ศ.123/.31.08.63 น.ส. สุมาลี  กล่ินหอม 3.44                                     

ศ.136/17.09.63 น.ส. สุมาลี  กล่ินหอม 3.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 น.ส. สุมาลี  กล่ินหอม 6.25                                     

รวม 21.64                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 น.ส. อรณิษา  อรรถกรโฆษติต 3.99                                     

ศ.123/.31.08.63 น.ส. อรณิษา  อรรถกรโฆษติต 1.47                                     

ศ.136/17.09.63 น.ส. อรณิษา  อรรถกรโฆษติต 1.40                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 น.ส. อรณิษา  อรรถกรโฆษติต 2.87                                     

รวม 9.73                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 น.ส.กรรณิการ์  นันจุติ 0.16                                     

ศ.120/31.08.63 น.ส.กรรณิการ์  นันจุติ 0.18                                     

ศ.122/.31.08.63 น.ส.กรรณิการ์  นันจุติ 0.58                                     

ศ.135/17.09.63 น.ส.กรรณิการ์  นันจุติ 0.31                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 น.ส.กรรณิการ์  นันจุติ 0.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 น.ส.กรรณิการ์  นันจุติ 0.31                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 น.ส.กรรณิการ์  นันจุติ 0.10                                     

รวม 1.84                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 0.96                                     

ศ.120/31.08.63 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 1.08                                     

ศ.122/.31.08.63 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 3.48                                     

ศ.135/17.09.63 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 1.86                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 1.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 1.86                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 0.60                                     

รวม 11.04                                   



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.116/31.ส.ค.63 น.ส.จารินี   เดชช านาญ 3.09                                     

ศ.120/31.08.63 น.ส.จารินี   เดชช านาญ 3.41                                     

ศ.122/.31.08.63 น.ส.จารินี   เดชช านาญ 10.60                                   

ศ.135/17.09.63 น.ส.จารินี   เดชช านาญ 5.64                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 น.ส.จารินี   เดชช านาญ 3.80                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 น.ส.จารินี   เดชช านาญ 5.64                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 น.ส.จารินี   เดชช านาญ 1.95                                     

รวม 34.13                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 0.96                                     

ศ.120/31.08.63 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 1.08                                     

ศ.122/.31.08.63 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 3.48                                     

ศ.135/17.09.63 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 1.86                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 1.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 1.86                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 0.60                                     

รวม 11.04                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 น.ส.ฝนทพิย์  ถนอมพงษพ์นัธ์ 1.12                                     

ศ.120/31.08.63 น.ส.ฝนทพิย์  ถนอมพงษพ์นัธ์ 1.26                                     

ศ.122/.31.08.63 น.ส.ฝนทพิย์  ถนอมพงษพ์นัธ์ 4.06                                     

ศ.135/17.09.63 น.ส.ฝนทพิย์  ถนอมพงษพ์นัธ์ 2.17                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 น.ส.ฝนทพิย์  ถนอมพงษพ์นัธ์ 1.40                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 น.ส.ฝนทพิย์  ถนอมพงษพ์นัธ์ 2.17                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 น.ส.ฝนทพิย์  ถนอมพงษพ์นัธ์ 0.70                                     

รวม 12.88                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 1.12                                     

ศ.120/31.08.63 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 1.26                                     

ศ.122/.31.08.63 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 4.06                                     

ศ.135/17.09.63 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 2.17                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 1.40                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 2.17                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.151/02 ต.ค. 63 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 0.70                                     

รวม 12.88                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 0.96                                     

ศ.120/31.08.63 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 1.08                                     

ศ.122/.31.08.63 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 3.48                                     

ศ.135/17.09.63 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 1.86                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 1.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 1.86                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 0.60                                     

รวม 11.04                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 0.96                                     

ศ.120/31.08.63 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 1.08                                     

ศ.122/.31.08.63 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 3.48                                     

ศ.135/17.09.63 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 1.86                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 1.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 1.86                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 0.60                                     

รวม 11.04                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 น.ส.ภาวดีิ  ด าจุติ 1.12                                     

ศ.120/31.08.63 น.ส.ภาวดีิ  ด าจุติ 1.26                                     

ศ.122/.31.08.63 น.ส.ภาวดีิ  ด าจุติ 4.06                                     

ศ.135/17.09.63 น.ส.ภาวดีิ  ด าจุติ 2.17                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 น.ส.ภาวดีิ  ด าจุติ 1.40                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 น.ส.ภาวดีิ  ด าจุติ 2.17                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 น.ส.ภาวดีิ  ด าจุติ 0.70                                     

รวม 12.88                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 น.ส.รววีรรณ  รัตนวาร 3.99                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 น.ส.รววีรรณ  รัตนวาร 1.12                                     

ศ.120/31.08.63 น.ส.รววีรรณ  รัตนวาร 1.26                                     

ศ.122/.31.08.63 น.ส.รววีรรณ  รัตนวาร 4.06                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.123/.31.08.63 น.ส.รววีรรณ  รัตนวาร 1.47                                     

ศ.135/17.09.63 น.ส.รววีรรณ  รัตนวาร 2.17                                     

ศ.136/17.09.63 น.ส.รววีรรณ  รัตนวาร 1.40                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 น.ส.รววีรรณ  รัตนวาร 2.87                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 น.ส.รววีรรณ  รัตนวาร 1.40                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 น.ส.รววีรรณ  รัตนวาร 2.17                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 น.ส.รววีรรณ  รัตนวาร 0.70                                     

รวม 22.61                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 2.61                                     

ศ.120/31.08.63 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 2.87                                     

ศ.122/.31.08.63 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 8.86                                     

ศ.135/17.09.63 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 4.71                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 3.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 4.71                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 1.65                                     

รวม 28.61                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 น.ส.อรณิษา  อรรถกรโฆษติ 1.12                                     

ศ.120/31.08.63 น.ส.อรณิษา  อรรถกรโฆษติ 1.26                                     

ศ.122/.31.08.63 น.ส.อรณิษา  อรรถกรโฆษติ 4.06                                     

ศ.135/17.09.63 น.ส.อรณิษา  อรรถกรโฆษติ 2.17                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 น.ส.อรณิษา  อรรถกรโฆษติ 1.40                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 น.ส.อรณิษา  อรรถกรโฆษติ 2.17                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 น.ส.อรณิษา  อรรถกรโฆษติ 0.70                                     

รวม 12.88                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 3.99                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 1.12                                     

ศ.120/31.08.63 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 1.26                                     

ศ.122/.31.08.63 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 4.06                                     

ศ.123/.31.08.63 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 1.47                                     

ศ.135/17.09.63 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 2.17                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.136/17.09.63 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 1.40                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 2.87                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 1.40                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 2.17                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 0.70                                     

รวม 22.61                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 2.61                                     

ศ.120/31.08.63 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 2.87                                     

ศ.122/.31.08.63 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 8.86                                     

ศ.135/17.09.63 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 4.71                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 3.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 4.71                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 1.65                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นางนวรัตน์  เขียวเรืองงาม 8.75                                     

ศ.123/.31.08.63 นางนวรัตน์  เขียวเรืองงาม 3.44                                     

ศ.136/17.09.63 นางนวรัตน์  เขียวเรืองงาม 3.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นางนวรัตน์  เขียวเรืองงาม 6.25                                     

รวม 50.25                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 0.57                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 0.16                                     

ศ.120/31.08.63 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 0.18                                     

ศ.122/.31.08.63 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 0.58                                     

ศ.123/.31.08.63 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 0.21                                     

ศ.135/17.09.63 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 0.31                                     

ศ.136/17.09.63 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 0.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 0.41                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 0.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 0.31                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 0.10                                     

รวม 3.23                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.115/31 ส.ค. 63 นางเพญ็ศรี  มีพนัธุ์ 4.56                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นางเพญ็ศรี  มีพนัธุ์ 1.28                                     

ศ.120/31.08.63 นางเพญ็ศรี  มีพนัธุ์ 1.44                                     

ศ.122/.31.08.63 นางเพญ็ศรี  มีพนัธุ์ 4.64                                     

ศ.123/.31.08.63 นางเพญ็ศรี  มีพนัธุ์ 1.68                                     

ศ.135/17.09.63 นางเพญ็ศรี  มีพนัธุ์ 2.48                                     

ศ.136/17.09.63 นางเพญ็ศรี  มีพนัธุ์ 1.60                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นางเพญ็ศรี  มีพนัธุ์ 3.28                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นางเพญ็ศรี  มีพนัธุ์ 1.60                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นางเพญ็ศรี  มีพนัธุ์ 2.48                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นางเพญ็ศรี  มีพนัธุ์ 0.80                                     

รวม 25.84                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นางรววีรรณ  ศรีรัตอ าไพ 4.56                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นางรววีรรณ  ศรีรัตอ าไพ 1.28                                     

ศ.120/31.08.63 นางรววีรรณ  ศรีรัตอ าไพ 1.44                                     

ศ.122/.31.08.63 นางรววีรรณ  ศรีรัตอ าไพ 4.64                                     

ศ.123/.31.08.63 นางรววีรรณ  ศรีรัตอ าไพ 1.68                                     

ศ.135/17.09.63 นางรววีรรณ  ศรีรัตอ าไพ 2.48                                     

ศ.136/17.09.63 นางรววีรรณ  ศรีรัตอ าไพ 1.60                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นางรววีรรณ  ศรีรัตอ าไพ 3.28                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นางรววีรรณ  ศรีรัตอ าไพ 1.60                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นางรววีรรณ  ศรีรัตอ าไพ 2.48                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นางรววีรรณ  ศรีรัตอ าไพ 0.80                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 3.99                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 1.12                                     

ศ.120/31.08.63 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 1.26                                     

ศ.122/.31.08.63 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 4.06                                     

ศ.123/.31.08.63 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 1.47                                     

ศ.135/17.09.63 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 2.17                                     

ศ.136/17.09.63 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 1.40                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.159/2 ต.ค. 63 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 2.87                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 1.40                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 2.17                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 0.70                                     

รวม 48.45                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นางสาวศรัยธร  วฒันพนัธ์ 1.28                                     

ศ.120/31.08.63 นางสาวศรัยธร  วฒันพนัธ์ 1.44                                     

ศ.122/.31.08.63 นางสาวศรัยธร  วฒันพนัธ์ 4.64                                     

ศ.135/17.09.63 นางสาวศรัยธร  วฒันพนัธ์ 2.48                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นางสาวศรัยธร  วฒันพนัธ์ 1.60                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นางสาวศรัยธร  วฒันพนัธ์ 2.48                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นางสาวศรัยธร  วฒันพนัธ์ 0.80                                     

รวม 14.72                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.57                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.16                                     

ศ.120/31.08.63 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.18                                     

ศ.122/.31.08.63 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.58                                     

ศ.123/.31.08.63 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.21                                     

ศ.135/17.09.63 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.31                                     

ศ.136/17.09.63 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.41                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.31                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.10                                     

รวม 3.23                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายกฤตภคั  ทองสุขแก้ว 3.42                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายกฤตภคั  ทองสุขแก้ว 0.96                                     

ศ.120/31.08.63 นายกฤตภคั  ทองสุขแก้ว 1.08                                     

ศ.122/.31.08.63 นายกฤตภคั  ทองสุขแก้ว 3.48                                     

ศ.123/.31.08.63 นายกฤตภคั  ทองสุขแก้ว 1.26                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.135/17.09.63 นายกฤตภคั  ทองสุขแก้ว 1.86                                     

ศ.136/17.09.63 นายกฤตภคั  ทองสุขแก้ว 1.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายกฤตภคั  ทองสุขแก้ว 2.46                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายกฤตภคั  ทองสุขแก้ว 1.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายกฤตภคั  ทองสุขแก้ว 1.86                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายกฤตภคั  ทองสุขแก้ว 0.60                                     

รวม 19.38                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 13.31                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 3.89                                     

ศ.120/31.08.63 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 4.31                                     

ศ.122/.31.08.63 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 13.50                                   

ศ.123/.31.08.63 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 5.12                                     

ศ.135/17.09.63 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 7.19                                     

ศ.136/17.09.63 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 4.80                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 9.53                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 4.80                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 7.19                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 2.45                                     

รวม 76.09                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 1.44                                     

ศ.120/31.08.63 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 1.62                                     

ศ.122/.31.08.63 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 5.22                                     

ศ.135/17.09.63 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 2.79                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 1.80                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 2.79                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 0.90                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายกานต์  คล้ายสุวรรณ 5.13                                     

ศ.123/.31.08.63 นายกานต์  คล้ายสุวรรณ 1.89                                     

ศ.136/17.09.63 นายกานต์  คล้ายสุวรรณ 1.80                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายกานต์  คล้ายสุวรรณ 3.69                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

รวม 29.07                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายชัยทตั   จูจินดา 0.80                                     

ศ.120/31.08.63 นายชัยทตั   จูจินดา 0.90                                     

ศ.122/.31.08.63 นายชัยทตั   จูจินดา 2.90                                     

ศ.135/17.09.63 นายชัยทตั   จูจินดา 1.55                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายชัยทตั   จูจินดา 1.00                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายชัยทตั   จูจินดา 1.55                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายชัยทตั   จูจินดา 0.50                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายชัยทตั  จูจินดา 3.42                                     

ศ.123/.31.08.63 นายชัยทตั  จูจินดา 1.26                                     

ศ.136/17.09.63 นายชัยทตั  จูจินดา 1.00                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายชัยทตั  จูจินดา 2.46                                     

รวม 17.34                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 12.74                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 3.57                                     

ศ.120/31.08.63 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 3.95                                     

ศ.122/.31.08.63 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 12.34                                   

ศ.123/.31.08.63 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 4.91                                     

ศ.135/17.09.63 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 6.57                                     

ศ.136/17.09.63 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 4.40                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 9.12                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 4.40                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 6.57                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 2.25                                     

รวม 70.82                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 0.96                                     

ศ.120/31.08.63 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 1.08                                     

ศ.122/.31.08.63 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 3.48                                     

ศ.135/17.09.63 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 1.86                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 1.20                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 1.86                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 0.60                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 3.42                                     

ศ.123/.31.08.63 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 1.26                                     

ศ.136/17.09.63 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 1.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 2.46                                     

รวม 19.38                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 11.60                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 3.25                                     

ศ.120/31.08.63 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 3.59                                     

ศ.122/.31.08.63 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 11.18                                   

ศ.123/.31.08.63 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 4.49                                     

ศ.135/17.09.63 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 5.95                                     

ศ.136/17.09.63 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 4.00                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 8.30                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 4.00                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 5.95                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 2.05                                     

รวม 64.36                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุข 0.57                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุข 0.16                                     

ศ.120/31.08.63 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุข 0.18                                     

ศ.122/.31.08.63 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุข 0.58                                     

ศ.123/.31.08.63 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุข 0.21                                     

ศ.135/17.09.63 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุข 0.31                                     

ศ.136/17.09.63 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุข 0.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุข 0.41                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุข 0.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุข 0.31                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุข 0.10                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

รวม 3.23                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 11.03                                   

ศ.123/.31.08.63 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 4.28                                     

ศ.136/17.09.63 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 4.00                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 7.89                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายเดชา  วชิัยดิษฐ 3.25                                     

ศ.120/31.08.63 นายเดชา  วชิัยดิษฐ 3.59                                     

ศ.122/.31.08.63 นายเดชา  วชิัยดิษฐ 11.18                                   

ศ.135/17.09.63 นายเดชา  วชิัยดิษฐ 5.95                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายเดชา  วชิัยดิษฐ 4.00                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายเดชา  วชิัยดิษฐ 5.95                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายเดชา  วชิัยดิษฐ 2.05                                     

รวม 63.17                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายทศพร   โสนะโชติ 0.80                                     

ศ.120/31.08.63 นายทศพร   โสนะโชติ 0.90                                     

ศ.122/.31.08.63 นายทศพร   โสนะโชติ 2.90                                     

ศ.135/17.09.63 นายทศพร   โสนะโชติ 1.55                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายทศพร   โสนะโชติ 1.00                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายทศพร   โสนะโชติ 1.55                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายทศพร   โสนะโชติ 0.50                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายทศพร  โสนะโชติ 3.42                                     

ศ.123/.31.08.63 นายทศพร  โสนะโชติ 1.26                                     

ศ.136/17.09.63 นายทศพร  โสนะโชติ 1.00                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายทศพร  โสนะโชติ 2.46                                     

รวม 17.34                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 0.96                                     

ศ.120/31.08.63 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 1.08                                     

ศ.122/.31.08.63 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 3.48                                     

ศ.135/17.09.63 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 2.17                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 1.20                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 1.86                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 0.60                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายธชักร  ธชัอริยโภคิน 3.42                                     

ศ.123/.31.08.63 นายธชักร  ธชัอริยโภคิน 1.26                                     

ศ.136/17.09.63 นายธชักร  ธชัอริยโภคิน 1.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายธชักร  ธชัอริยโภคิน 2.46                                     

รวม 19.69                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายธาดา   ชุมไชโย 3.25                                     

ศ.120/31.08.63 นายธาดา   ชุมไชโย 3.59                                     

ศ.122/.31.08.63 นายธาดา   ชุมไชโย 11.18                                   

ศ.135/17.09.63 นายธาดา   ชุมไชโย 5.95                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายธาดา   ชุมไชโย 4.00                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายธาดา   ชุมไชโย 5.95                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายธาดา   ชุมไชโย 2.05                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายธาดา  ชุมไชโย 11.60                                   

ศ.123/.31.08.63 นายธาดา  ชุมไชโย 4.49                                     

ศ.136/17.09.63 นายธาดา  ชุมไชโย 4.00                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายธาดา  ชุมไชโย 8.30                                     

รวม 64.36                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายนนท ์   โพธิข์ุน 3.99                                     

ศ.123/.31.08.63 นายนนท ์   โพธิข์ุน 1.47                                     

ศ.136/17.09.63 นายนนท ์   โพธิข์ุน 1.40                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายนนท ์   โพธิข์ุน 2.87                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายนนท ์ โพธิข์ุน 1.12                                     

ศ.120/31.08.63 นายนนท ์ โพธิข์ุน 1.26                                     

ศ.122/.31.08.63 นายนนท ์ โพธิข์ุน 4.06                                     

ศ.135/17.09.63 นายนนท ์ โพธิข์ุน 1.86                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายนนท ์ โพธิข์ุน 1.40                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายนนท ์ โพธิข์ุน 2.17                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายนนท ์ โพธิข์ุน 0.70                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

รวม 22.30                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 3.42                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.80                                     

ศ.120/31.08.63 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.90                                     

ศ.122/.31.08.63 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 2.90                                     

ศ.123/.31.08.63 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 1.26                                     

ศ.135/17.09.63 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 1.55                                     

ศ.136/17.09.63 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 1.00                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 2.46                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 1.00                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 1.55                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 0.50                                     

รวม 17.34                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.57                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.16                                     

ศ.120/31.08.63 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.18                                     

ศ.122/.31.08.63 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.58                                     

ศ.123/.31.08.63 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.21                                     

ศ.135/17.09.63 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.31                                     

ศ.136/17.09.63 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.41                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.31                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.10                                     

รวม 3.23                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายประชา   ศรีบญุส่ง 11.03                                   

ศ.123/.31.08.63 นายประชา   ศรีบญุส่ง 4.28                                     

ศ.136/17.09.63 นายประชา   ศรีบญุส่ง 4.00                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายประชา   ศรีบญุส่ง 7.89                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายประชา  ศรีบญุส่ง 3.25                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.120/31.08.63 นายประชา  ศรีบญุส่ง 3.59                                     

ศ.122/.31.08.63 นายประชา  ศรีบญุส่ง 11.18                                   

ศ.135/17.09.63 นายประชา  ศรีบญุส่ง 5.95                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายประชา  ศรีบญุส่ง 4.00                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายประชา  ศรีบญุส่ง 5.95                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายประชา  ศรีบญุส่ง 2.05                                     

รวม 63.17                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 10.46                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 3.09                                     

ศ.120/31.08.63 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 3.41                                     

ศ.122/.31.08.63 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 10.60                                   

ศ.123/.31.08.63 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 4.07                                     

ศ.135/17.09.63 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 5.64                                     

ศ.136/17.09.63 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 3.80                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 7.48                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 3.80                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 5.64                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 1.95                                     

รวม 59.94                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายปยิรัตน์  ภู่ทองค า 9.89                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายปยิรัตน์  ภู่ทองค า 2.93                                     

ศ.120/31.08.63 นายปยิรัตน์  ภู่ทองค า 3.23                                     

ศ.122/.31.08.63 นายปยิรัตน์  ภู่ทองค า 10.02                                   

ศ.123/.31.08.63 นายปยิรัตน์  ภู่ทองค า 3.86                                     

ศ.135/17.09.63 นายปยิรัตน์  ภู่ทองค า 5.33                                     

ศ.136/17.09.63 นายปยิรัตน์  ภู่ทองค า 3.60                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายปยิรัตน์  ภู่ทองค า 7.07                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายปยิรัตน์  ภู่ทองค า 3.60                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายปยิรัตน์  ภู่ทองค า 5.33                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายปยิรัตน์  ภู่ทองค า 1.85                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

รวม 56.71                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.57                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.16                                     

ศ.120/31.08.63 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.18                                     

ศ.122/.31.08.63 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.58                                     

ศ.123/.31.08.63 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.21                                     

ศ.135/17.09.63 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.31                                     

ศ.136/17.09.63 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.41                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.31                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.10                                     

รวม 3.23                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.16                                     

ศ.120/31.08.63 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.18                                     

ศ.122/.31.08.63 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.58                                     

ศ.135/17.09.63 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.31                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.31                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.10                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายพฒันพงศ์  จันทโชติ 0.57                                     

ศ.123/.31.08.63 นายพฒันพงศ์  จันทโชติ 0.21                                     

ศ.136/17.09.63 นายพฒันพงศ์  จันทโชติ 0.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายพฒันพงศ์  จันทโชติ 0.41                                     

รวม 3.23                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 3.42                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 0.80                                     

ศ.120/31.08.63 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 0.90                                     

ศ.122/.31.08.63 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 2.90                                     

ศ.123/.31.08.63 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 1.26                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.135/17.09.63 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 1.55                                     

ศ.136/17.09.63 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 1.00                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 2.46                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 1.00                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 1.55                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 0.50                                     

รวม 17.34                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 3.42                                     

ศ.123/.31.08.63 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 1.26                                     

ศ.136/17.09.63 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 1.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 2.46                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 0.96                                     

ศ.120/31.08.63 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 1.08                                     

ศ.122/.31.08.63 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 3.48                                     

ศ.135/17.09.63 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 1.86                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 1.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 1.86                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 0.60                                     

รวม 19.38                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 3.99                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 1.28                                     

ศ.120/31.08.63 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 1.44                                     

ศ.122/.31.08.63 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 4.64                                     

ศ.123/.31.08.63 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 1.47                                     

ศ.135/17.09.63 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 2.48                                     

ศ.136/17.09.63 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 1.60                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 2.87                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 1.60                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 2.48                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 0.80                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

รวม 24.65                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายภมูินันท ์ จินตนะ 2.77                                     

ศ.120/31.08.63 นายภมูินันท ์ จินตนะ 3.05                                     

ศ.122/.31.08.63 นายภมูินันท ์ จินตนะ 9.44                                     

ศ.135/17.09.63 นายภมูินันท ์ จินตนะ 5.02                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายภมูินันท ์ จินตนะ 3.40                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายภมูินันท ์ จินตนะ 5.02                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายภมูินันท ์ จินตนะ 1.75                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายภมูินันท ์ จินตนะ 9.89                                     

ศ.123/.31.08.63 นายภมูินันท ์ จินตนะ 3.86                                     

ศ.136/17.09.63 นายภมูินันท ์ จินตนะ 3.40                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายภมูินันท ์ จินตนะ 7.07                                     

รวม 54.67                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายมิ่งมิตร  บญุเขตการ 9.89                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายมิ่งมิตร  บญุเขตการ 2.93                                     

ศ.120/31.08.63 นายมิ่งมิตร  บญุเขตการ 3.23                                     

ศ.122/.31.08.63 นายมิ่งมิตร  บญุเขตการ 10.02                                   

ศ.123/.31.08.63 นายมิ่งมิตร  บญุเขตการ 3.86                                     

ศ.135/17.09.63 นายมิ่งมิตร  บญุเขตการ 5.33                                     

ศ.136/17.09.63 นายมิ่งมิตร  บญุเขตการ 3.60                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายมิ่งมิตร  บญุเขตการ 7.07                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายมิ่งมิตร  บญุเขตการ 3.60                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายมิ่งมิตร  บญุเขตการ 5.33                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายมิ่งมิตร  บญุเขตการ 1.85                                     

รวม 56.71                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.57                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.16                                     

ศ.120/31.08.63 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.18                                     

ศ.122/.31.08.63 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.58                                     

ศ.123/.31.08.63 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.21                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.135/17.09.63 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.31                                     

ศ.136/17.09.63 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.41                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.31                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.10                                     

รวม 3.23                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 0.75                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 0.30                                     

ศ.120/31.08.63 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 0.28                                     

ศ.122/.31.08.63 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 0.66                                     

ศ.123/.31.08.63 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 0.33                                     

ศ.135/17.09.63 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 0.45                                     

ศ.136/17.09.63 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 0.28                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 0.73                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 0.28                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 0.45                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 0.10                                     

รวม 4.61                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 9.32                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 2.77                                     

ศ.120/31.08.63 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 3.05                                     

ศ.122/.31.08.63 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 9.44                                     

ศ.123/.31.08.63 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 3.65                                     

ศ.135/17.09.63 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 5.02                                     

ศ.136/17.09.63 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 3.40                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 6.66                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 3.40                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 5.02                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 1.75                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

รวม 53.48                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 9.32                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 2.77                                     

ศ.120/31.08.63 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 3.05                                     

ศ.122/.31.08.63 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 9.44                                     

ศ.123/.31.08.63 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 3.65                                     

ศ.135/17.09.63 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 5.02                                     

ศ.136/17.09.63 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 3.40                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 6.66                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 3.40                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 5.02                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 1.75                                     

รวม 53.48                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายเรวตัน์  บางพา 4.56                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายเรวตัน์  บางพา 1.28                                     

ศ.120/31.08.63 นายเรวตัน์  บางพา 1.44                                     

ศ.122/.31.08.63 นายเรวตัน์  บางพา 4.64                                     

ศ.123/.31.08.63 นายเรวตัน์  บางพา 1.68                                     

ศ.135/17.09.63 นายเรวตัน์  บางพา 2.48                                     

ศ.136/17.09.63 นายเรวตัน์  บางพา 1.60                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายเรวตัน์  บางพา 3.28                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายเรวตัน์  บางพา 1.60                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายเรวตัน์  บางพา 2.48                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายเรวตัน์  บางพา 0.80                                     

รวม 25.84                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายวศิน  อภรัิตน์วงค์ 0.80                                     

ศ.120/31.08.63 นายวศิน  อภรัิตน์วงค์ 0.90                                     

ศ.122/.31.08.63 นายวศิน  อภรัิตน์วงค์ 2.90                                     

ศ.135/17.09.63 นายวศิน  อภรัิตน์วงค์ 1.55                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายวศิน  อภรัิตน์วงค์ 1.00                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายวศิน  อภรัิตน์วงค์ 1.55                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายวศิน  อภรัิตน์วงค์ 0.50                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายวศิน  อภรัิตนวงศ์ 3.42                                     

ศ.123/.31.08.63 นายวศิน  อภรัิตนวงศ์ 1.26                                     

ศ.136/17.09.63 นายวศิน  อภรัิตนวงศ์ 1.00                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายวศิน  อภรัิตนวงศ์ 2.46                                     

รวม 17.34                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายศรตม์   ดิษฐปาน 1.12                                     

ศ.120/31.08.63 นายศรตม์   ดิษฐปาน 1.26                                     

ศ.122/.31.08.63 นายศรตม์   ดิษฐปาน 4.06                                     

ศ.135/17.09.63 นายศรตม์   ดิษฐปาน 2.17                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายศรตม์   ดิษฐปาน 1.40                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายศรตม์   ดิษฐปาน 2.17                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายศรตม์   ดิษฐปาน 0.70                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายศรตม์  ดิษฐปาน 3.99                                     

ศ.123/.31.08.63 นายศรตม์  ดิษฐปาน 1.47                                     

ศ.136/17.09.63 นายศรตม์  ดิษฐปาน 1.40                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายศรตม์  ดิษฐปาน 2.87                                     

รวม 22.61                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายศรัญญู  คนขยัน 0.57                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายศรัญญู  คนขยัน 0.16                                     

ศ.120/31.08.63 นายศรัญญู  คนขยัน 0.18                                     

ศ.122/.31.08.63 นายศรัญญู  คนขยัน 0.58                                     

ศ.123/.31.08.63 นายศรัญญู  คนขยัน 0.21                                     

ศ.135/17.09.63 นายศรัญญู  คนขยัน 0.31                                     

ศ.136/17.09.63 นายศรัญญู  คนขยัน 0.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายศรัญญู  คนขยัน 0.41                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายศรัญญู  คนขยัน 0.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายศรัญญู  คนขยัน 0.31                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายศรัญญู  คนขยัน 0.10                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

รวม 3.23                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 3.42                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.96                                     

ศ.120/31.08.63 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 1.08                                     

ศ.122/.31.08.63 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 3.48                                     

ศ.123/.31.08.63 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 1.26                                     

ศ.135/17.09.63 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 1.86                                     

ศ.136/17.09.63 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 1.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 2.46                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 1.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 1.86                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 0.60                                     

รวม 19.38                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายศิริศักด์ิ  ต้ังสุภากิจ 11.03                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายศิริศักด์ิ  ต้ังสุภากิจ 3.25                                     

ศ.120/31.08.63 นายศิริศักด์ิ  ต้ังสุภากิจ 3.59                                     

ศ.122/.31.08.63 นายศิริศักด์ิ  ต้ังสุภากิจ 11.18                                   

ศ.123/.31.08.63 นายศิริศักด์ิ  ต้ังสุภากิจ 4.28                                     

ศ.135/17.09.63 นายศิริศักด์ิ  ต้ังสุภากิจ 5.95                                     

ศ.136/17.09.63 นายศิริศักด์ิ  ต้ังสุภากิจ 4.00                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายศิริศักด์ิ  ต้ังสุภากิจ 7.89                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายศิริศักด์ิ  ต้ังสุภากิจ 4.00                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายศิริศักด์ิ  ต้ังสุภากิจ 5.95                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายศิริศักด์ิ  ต้ังสุภากิจ 2.05                                     

รวม 63.17                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 0.96                                     

ศ.120/31.08.63 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 1.08                                     

ศ.122/.31.08.63 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 3.48                                     

ศ.135/17.09.63 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 1.86                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 1.20                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 1.86                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 0.60                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 3.42                                     

ศ.123/.31.08.63 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 1.26                                     

ศ.136/17.09.63 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 1.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 2.46                                     

รวม 19.38                                   

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายสุรัตน์  เรืองประยูร 10.46                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายสุรัตน์  เรืองประยูร 3.09                                     

ศ.120/31.08.63 นายสุรัตน์  เรืองประยูร 3.41                                     

ศ.122/.31.08.63 นายสุรัตน์  เรืองประยูร 10.60                                   

ศ.123/.31.08.63 นายสุรัตน์  เรืองประยูร 4.07                                     

ศ.135/17.09.63 นายสุรัตน์  เรืองประยูร 5.64                                     

ศ.136/17.09.63 นายสุรัตน์  เรืองประยูร 3.80                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายสุรัตน์  เรืองประยูร 7.48                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายสุรัตน์  เรืองประยูร 3.80                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายสุรัตน์  เรืองประยูร 5.64                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายสุรัตน์  เรืองประยูร 1.95                                     

รวม 59.94                                   

ศ.116/31.ส.ค.63 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.16                                     

ศ.120/31.08.63 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.18                                     

ศ.122/.31.08.63 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.58                                     

ศ.135/17.09.63 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.31                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.20                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.31                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.10                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 นายอธวิฒัน์  เสริมศิลป์ 0.57                                     

ศ.123/.31.08.63 นายอธวิฒัน์  เสริมศิลป์ 0.21                                     

ศ.136/17.09.63 นายอธวิฒัน์  เสริมศิลป์ 0.20                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 นายอธวิฒัน์  เสริมศิลป์ 0.41                                     



ล ำดบั แฟ้มคดี ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน

รวม 3.23                                     

ศ.116/31.ส.ค.63 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 1.28                                     

ศ.120/31.08.63 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 1.44                                     

ศ.122/.31.08.63 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 4.64                                     

ศ.135/17.09.63 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 2.48                                     

ศ.139/18 ก.ย. 63 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 1.60                                     

ศ.140/18 ก.ย. 63 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 2.48                                     

ศ.151/02 ต.ค. 63 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 0.80                                     

ศ.115/31 ส.ค. 63 ร้อยโทนนท ์ พนูธเนศ 4.56                                     

ศ.123/.31.08.63 ร้อยโทนนท ์ พนูธเนศ 1.68                                     

ศ.136/17.09.63 ร้อยโทนนท ์ พนูธเนศ 1.60                                     

ศ.159/2 ต.ค. 63 ร้อยโทนนท ์ พนูธเนศ 3.28                                     

รวม 25.84                                   






















































