


ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 7.70                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 15.96                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 15.96                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 15.75                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 21.70                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 25.62                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 12.95                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 15.75                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 22.12                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 10.43                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 21.68                          

ศ.222/21 ส.ค. 62 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 9.66                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 3.92                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 7.77                            

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 จ่าโทสมพงษ์  สมสู่ 15.40                             

รวม 222.37                           

ศ.170/20 ต.ค. 63 น.ส. กาญจนา  แปลงดี 16.14                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 น.ส. จิดาภา  สิริวทิรู 16.14                             

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 น.ส. ปทัมพร  ทองภกัดี 7.26                               

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 น.ส. ปทัมพร  ทองภกัดี 2.52                               

รวม 9.78                               

ศ.170/20 ต.ค. 63 น.ส. พรรณิศา  ศรีหรัิญ 18.83                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 น.ส. พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 16.14                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 น.ส. สมร  วามะลุน 16.14                             

ด่ำนศุลกำกรประจวบคีรีขนัธ์
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ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 น.ส. สุรินทร์  แขอิ่ม 2.52                               

ศ.170/20 ต.ค. 63 น.ส. อรณิษา  อรรถกรโฆษติต 18.83                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 6.60                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 13.68                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 13.68                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 13.50                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 18.60                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 21.96                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 11.10                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 13.50                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 18.96                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 8.94                               

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 น.ส.กาญจนา  แปลงดี 13.20                             

รวม 153.72                           

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.จารุกิตต์ิ  สุพรรณ 18.60                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.จารุกิตต์ิ  สุพรรณ 21.96                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.จารุกิตต์ิ  สุพรรณ 11.10                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.จารุกิตต์ิ  สุพรรณ 13.50                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นางสาวจารุกิตต์ิ  สุพรรณ 20.29                          

รวม 85.45                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 6.60                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 13.68                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 13.68                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 13.50                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 18.60                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 21.96                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 11.10                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 13.50                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 18.96                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 8.94                               

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 น.ส.จิดาภา  สิริวทิรู 13.20                             

รวม 153.72                           

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 น.ส.จิราพร  ภดูวงจิตต์ 13.50                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นางสาวจิราพร  ภดูวงจิตต์ 20.29                          

รวม 33.79                             

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 น.ส.นพกาญจน์ อรุณานนทช์ัย 8.47                               

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 น.ส.นพกาญจน์ อรุณานนทช์ัย 2.94                               

รวม 11.41                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 น.ส.ฝนทพิย์ ถนอมพงษพ์นัธ์ 7.70                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 น.ส.ฝนทพิย์ ถนอมพงษพ์นัธ์ 15.96                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 น.ส.ฝนทพิย์ ถนอมพงษพ์นัธ์ 15.96                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 น.ส.ฝนทพิย์ ถนอมพงษพ์นัธ์ 15.75                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.ฝนทพิย์ ถนอมพงษพ์นัธ์ 21.70                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.ฝนทพิย์ ถนอมพงษพ์นัธ์ 25.62                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.ฝนทพิย์ ถนอมพงษพ์นัธ์ 12.95                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.ฝนทพิย์ ถนอมพงษพ์นัธ์ 15.75                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 น.ส.ฝนทพิย์ ถนอมพงษพ์นัธ์ 22.12                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 น.ส.ฝนทพิย์ ถนอมพงษพ์นัธ์ 10.43                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 น.ส.ฝนทพิย์ ถนอมพงษพ์นัธ์ 15.40                             

รวม 179.34                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 7.70                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 15.96                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 15.96                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 15.75                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 21.70                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 25.62                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 12.95                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 15.75                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 22.12                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 10.43                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 น.ส.พรรณิศา  ศรีหรัิญ 15.40                             

รวม 179.34                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 6.60                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 13.68                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 13.68                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 13.50                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 18.60                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 21.96                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 11.10                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 13.50                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 18.96                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 8.94                               

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 น.ส.พทัธธ์รีา  ผดุงโชค 13.20                             

รวม 153.72                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 น.ส.ภาวดี    ด าจุติ 7.70                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 น.ส.ภาวดี    ด าจุติ 15.96                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 น.ส.ภาวดี    ด าจุติ 15.96                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 น.ส.ภาวดี    ด าจุติ 15.75                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.ภาวดี    ด าจุติ 21.70                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.ภาวดี    ด าจุติ 25.62                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.ภาวดี    ด าจุติ 12.95                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.ภาวดี    ด าจุติ 15.75                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 น.ส.ภาวดี    ด าจุติ 22.12                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 น.ส.ภาวดี    ด าจุติ 10.43                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 น.ส.ภาวดี    ด าจุติ 15.40                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 น.ส.ภาวดี  ด าจุติ 18.83                             

รวม 198.17                           



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 น.ส.วชิุดา  สลายแผ้ว 2.33                               

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 น.ส.วชิุดา  สลายแผ้ว 0.76                               

รวม 3.09                               

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 น.ส.สมร  วามะลุน 1.21                               

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 น.ส.สมร  วามะลุน 0.42                               

รวม 1.63                               

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 น.ส.สาวติรี   ตันเจริญ 5.50                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 น.ส.สาวติรี   ตันเจริญ 11.40                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 น.ส.สาวติรี   ตันเจริญ 11.40                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 น.ส.สาวติรี   ตันเจริญ 11.25                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.สาวติรี   ตันเจริญ 15.50                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.สาวติรี   ตันเจริญ 18.30                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.สาวติรี   ตันเจริญ 9.25                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.สาวติรี   ตันเจริญ 11.25                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 น.ส.สาวติรี   ตันเจริญ 15.80                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 น.ส.สาวติรี   ตันเจริญ 7.45                               

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 น.ส.สาวติรี   ตันเจริญ 11.00                             

รวม 128.10                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 19.59                             

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 37.36                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 37.36                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 37.23                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 51.54                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 60.54                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 30.78                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 37.23                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 51.55                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 23.11                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 น.ส.สุมาลี   กล่ินหอม 39.23                             

รวม 425.52                           



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 น.ส.โสภาวรรณ  เหมือนศรีเพง็ 7.26                               

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 น.ส.โสภาวรรณ  เหมือนศรีเพง็ 2.52                               

รวม 9.78                               

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 น.ส.อรณิษา   อรรถกรโฆษติ 7.70                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 น.ส.อรณิษา   อรรถกรโฆษติ 15.96                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 น.ส.อรณิษา   อรรถกรโฆษติ 15.96                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 น.ส.อรณิษา   อรรถกรโฆษติ 15.75                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.อรณิษา   อรรถกรโฆษติ 21.70                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.อรณิษา   อรรถกรโฆษติ 25.62                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.อรณิษา   อรรถกรโฆษติ 12.95                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.อรณิษา   อรรถกรโฆษติ 15.75                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 น.ส.อรณิษา   อรรถกรโฆษติ 22.12                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 น.ส.อรณิษา   อรรถกรโฆษติ 10.43                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 น.ส.อรณิษา   อรรถกรโฆษติ 15.40                             

รวม 179.34                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 7.70                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 15.96                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 15.96                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 15.75                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 21.70                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 25.62                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 12.95                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 15.75                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 22.12                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 10.43                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 9.66                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 3.92                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 7.77                            

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 15.40                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 18.83                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.25/25 ก.พ.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 5.18                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 5.04                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 3.43                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 5.04                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 5.11                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 5.04                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 5.04                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 4.41                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 4.90                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางณัฎฐิกา  อากาศโสภา 4.83                               

รวม 267.54                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 19.59                             

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 41.92                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 41.92                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 41.73                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 57.74                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 67.86                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 34.48                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 41.73                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 57.87                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 26.09                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นางนวรัตน์   เขียวเรืองงาม 39.23                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นางนวรัตน์  เขียวเรืองงาม 24.59                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นางนวรัตน์  เขียวเรืองงาม 10.14                          

ศ.268/24 ก.ย. 62 นางนวรัตน์  เขียวเรืองงาม 20.05                          

ศ.170/20 ต.ค. 63 นางนวรัตน์  เขียวเรืองงาม 53.45                             

รวม 578.39                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 1.10                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 2.28                               

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 2.28                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 2.25                               

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 3.10                               

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 3.66                               

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 1.85                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 2.25                               

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 3.16                               

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 1.49                               

ศ.220/20 ส.ค. 62 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 1.39                            

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 2.20                               

ศ.16/17 มี.ค. 64 นางเบญจวรรณ  ประภกัดี 8.70                               

รวม 35.71                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางพงษ์วิวัฒน์  ทองจันทร์ 0.70                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางเพญ็ศรี  มีพนัธุ์ 19.24                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นางเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 19.73                             

ศ.35/31 มี.ค.64 นางเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 19.57                             

ศ.6/29 เม.ย.64 นางเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 13.05                             

ศ.9/28 พ.ค.64 นางเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 19.57                             

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 19.44                             

ศ.21/28 พ.ค.64 นางเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 19.57                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 19.57                             

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 17.22                             

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางเพญ็ศรี  มีพนัธ์ 19.21                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 นางเพญ็ศรี  มีพนัธุ์ 21.52                             

รวม 207.69                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 7.70                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 15.96                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 15.96                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 15.75                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 21.70                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 25.62                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 12.95                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 15.75                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 22.12                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 10.43                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 9.66                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 3.92                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 7.77                            

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 15.40                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 นางระววีรรณ  ศรีพพิฒัน์ 18.83                             

รวม 219.52                           

ศ.4/23 ก.พ. 64 นางรังษพิรรณ  ชิวปรีชา 29.21                             

ศ.35/31 มี.ค.64 นางรังษพิรรณ  ชิวปรีชา 5.04                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นางรังษพิรรณ  ชิวปรีชา 3.43                               

ศ.16/17 มี.ค. 64 นางรังษพิรรณ  ชิวปรีชา 23.53                             

ศ.9/28 พ.ค.64 นางรังษพิรรณ  ชิวปรีชา 5.04                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางรังษพิรรณ  ชิวปรีชา 5.11                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางรังษพิรรณ  ชิวปรีชา 5.04                               

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 นางรังษพิรรณ  ชิวปรีชา 19.69                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางรังษพิรรณ  ชิวปรีชา 5.04                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางรังษพิรรณ  ชิวปรีชา 4.41                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางรังษพิรรณ  ชิวปรีชา 4.90                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางรังษพิรรณ  ชิวปรีชา 4.83                               

รวม 115.27                           

ศ.222/21 ส.ค. 62 นางสเบจวรรณ  ประภกัดี 1.38                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นางสเบจวรรณ  ประภกัดี 0.56                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นางสเบจวรรณ  ประภกัดี 1.11                            

รวม 3.05                            

ศ.220/20 ส.ค. 62 นางสาวกัญญ์ชิสา  ประดิษฐสุวรรณ์ 9.73                            



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.222/21 ส.ค. 62 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 8.28                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 3.36                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 6.66                            

ศ.25/25 ก.พ.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 3.78                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางสาวกาญจนา  แปลงดี 4.14                               

รวม 55.26                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 5.18                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 5.04                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 3.43                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 5.04                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 5.11                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 5.04                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 5.04                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 4.41                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 4.90                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางสาวแก้ว  ศรีหนูข า 4.83                               

รวม 48.02                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นางสาวจารินี   เดชช านาญ 22.89                             

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นางสาวจารินี   เดชช านาญ 48.76                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นางสาวจารินี   เดชช านาญ 48.76                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นางสาวจารินี   เดชช านาญ 48.48                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นางสาวจารินี   เดชช านาญ 67.04                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นางสาวจารินี   เดชช านาญ 78.84                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นางสาวจารินี   เดชช านาญ 40.03                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นางสาวจารินี   เดชช านาญ 48.48                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นางสาวจารินี   เดชช านาญ 67.35                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นางสาวจารินี   เดชช านาญ 30.56                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นางสาวจารินี   เดชช านาญ 45.83                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นางสาวจารินี  เดชช านาญ 28.73                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นางสาวจารินี  เดชช านาญ 11.82                          

ศ.268/24 ก.ย. 62 นางสาวจารินี  เดชช านาญ 23.38                          

รวม 610.95                        

ศ.222/21 ส.ค. 62 นางสาวจิดาภา  สิริวทิรู 8.28                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นางสาวจิดาภา  สิริวทิรู 3.36                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นางสาวจิดาภา  สิริวทิรู 6.66                            

รวม 18.30                          

ศ.25/25 ก.พ.64 นางสาวฉมาพนัธ ์ วรเวชวจิิตร 5.18                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางสาวฉมาพนัธ ์ วรเวชวจิิตร 5.04                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นางสาวฉมาพนัธ ์ วรเวชวจิิตร 3.43                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นางสาวฉมาพนัธ ์ วรเวชวจิิตร 5.04                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางสาวฉมาพนัธ ์ วรเวชวจิิตร 5.11                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางสาวฉมาพนัธ ์ วรเวชวจิิตร 5.04                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางสาวฉมาพนัธ ์ วรเวชวจิิตร 5.04                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางสาวฉมาพนัธ ์ วรเวชวจิิตร 4.41                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางสาวฉมาพนัธ ์ วรเวชวจิิตร 4.90                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางสาวฉมาพนัธ ์ วรเวชวจิิตร 4.83                               

รวม 48.02                             

ศ.4/23 ก.พ. 64 นางสาวนพกาญจน์  อรุณนนท์ชัย 12.60                             

ศ.16/17 มี.ค. 64 นางสาวนพกาญจน์  อรุณนนท์ชัย 10.15                             

รวม 22.75                             

ศ.4/23 ก.พ. 64 นางสาวเบญจวรรณ  ประภัคดี 10.80                             

ศ.4/23 ก.พ. 64 นางสาวปทัมา  ทองภคัดี 10.80                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.16/17 มี.ค. 64 นางสาวปทัมา  ทองภคัดี 8.70                               

รวม 19.50                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นางสาวฝนทพิย์  ถนอมพงษพ์นัธ์ 9.73                            

ศ.222/21 ส.ค. 62 นางสาวฝนทพิย์  ถนอมพงษพ์นัธ์ 9.66                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นางสาวฝนทพิย์  ถนอมพงษพ์นัธ์ 3.92                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นางสาวฝนทพิย์  ถนอมพงษพ์นัธ์ 7.77                            

รวม 31.08                          

ศ.222/21 ส.ค. 62 นางสาวพรรณิศา  ศรีหรัิญ 9.66                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นางสาวพรรณิศา  ศรีหรัิญ 3.92                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นางสาวพรรณิศา  ศรีหรัิญ 7.77                            

รวม 21.35                          

ศ.222/21 ส.ค. 62 นางสาวพลอยปภสั  นรอ่อน 8.28                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นางสาวพลอยปภสั  นรอ่อน 3.36                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นางสาวพลอยปภสั  นรอ่อน 6.66                            

ศ.25/25 ก.พ.64 นางสาวพลอยปภสั  นรอ่อน 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางสาวพลอยปภสั  นรอ่อน 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นางสาวพลอยปภสั  นรอ่อน 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นางสาวพลอยปภสั  นรอ่อน 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางสาวพลอยปภสั  นรอ่อน 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางสาวพลอยปภสั  นรอ่อน 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางสาวพลอยปภสั  นรอ่อน 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางสาวพลอยปภสั  นรอ่อน 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางสาวพลอยปภัส  นรอ่อน 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางสาวพลอยปภสั  นรอ่อน 4.14                               

ศ.170/20 ต.ค. 63 น.ส. พลอยปภสั  นรอ่อน 16.14                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 6.60                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 13.68                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 13.68                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 13.50                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 18.60                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 21.96                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 11.10                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 13.50                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 18.96                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 8.94                               

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 น.ส.พลอยปภสั  นรอ่อน 13.20                             

รวม 229.32                           

ศ.222/21 ส.ค. 62 นางสาวพทัธธ์รีา  ผดุงโชค 8.28                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นางสาวพทัธธ์รีา  ผดุงโชค 3.36                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นางสาวพทัธธ์รีา  ผดุงโชค 6.66                            

ศ.25/25 ก.พ.64 นางสาวพทัธธ์รีา  ผดุงโชค 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางสาวพทัธธ์รีา  ผดุงโชค 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นางสาวพทัธธ์รีา  ผดุงโชค 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นางสาวพทัธธ์รีา  ผดุงโชค 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางสาวพทัธธ์รีา  ผดุงโชค 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางสาวพทัธธ์รีา  ผดุงโชค 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางสาวพทัธธ์รีา  ผดุงโชค 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางสาวพทัธธ์รีา  ผดุงโชค 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางสาวพทัธธ์รีา  ผดุงโชค 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางสาวพทัธธ์รีา  ผดุงโชค 4.14                               

รวม 59.46                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นางสาวภนิตา  เปยีทอง 6.95                            

ศ.25/25 ก.พ.64 นางสาวภนิตา  เปยีทอง 3.70                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางสาวภนิตา  เปยีทอง 3.60                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นางสาวภนิตา  เปยีทอง 2.45                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นางสาวภนิตา  เปยีทอง 3.60                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางสาวภนิตา  เปยีทอง 3.65                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางสาวภนิตา  เปยีทอง 3.60                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางสาวภนิตา  เปยีทอง 3.60                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางสาวภนิตา  เปยีทอง 3.15                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางสาวภนิตา  เปยีทอง 3.50                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางสาวภนิตา  เปยีทอง 3.45                               

รวม 41.25                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 5.18                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 5.04                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 3.43                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 5.04                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 5.11                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 5.04                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 5.04                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 4.41                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 4.90                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางสาวภาวดี  ด าจุติ 4.83                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นางสาวภาวดีิ  ด าจุติ 9.66                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นางสาวภาวดีิ  ด าจุติ 3.92                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นางสาวภาวดีิ  ด าจุติ 7.77                            

รวม 69.37                          

ศ.25/25 ก.พ.64 นางสาวภริูมาศ  สกุลพงศ์ภคั 17.51                             

ศ.35/31 มี.ค.64 นางสาวภริูมาศ  สกุลพงศ์ภคั 17.41                             

ศ.6/29 เม.ย.64 นางสาวภริูมาศ  สกุลพงศ์ภคั 11.58                             

ศ.9/28 พ.ค.64 นางสาวภริูมาศ  สกุลพงศ์ภคั 17.41                             

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางสาวภริูมาศ  สกุลพงศ์ภคั 17.25                             

ศ.21/28 พ.ค.64 นางสาวภริูมาศ  สกุลพงศ์ภคั 17.41                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางสาวภริูมาศ  สกุลพงศ์ภคั 17.41                             

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางสาวภริูมาศ  สกุลพงศ์ภคั 15.33                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางสาวภูริมาศ  สกุลพงศ์ภัค 17.14                             

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางสาวภริูมาศ  สกุลพงศ์ภคั 17.14                             

รวม 165.59                           

ศ.25/25 ก.พ.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 5.18                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 5.04                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.6/29 เม.ย.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 3.43                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 5.04                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 5.11                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 5.04                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 5.04                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 4.41                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 4.90                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางสาววรางคณา  สังข์สุวรรณ 4.83                               

รวม 48.02                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นางสาววชิุดา  สลายแผ้ว 1.39                            

ศ.25/25 ก.พ.64 นางสาววชิุดา  สลายแผ้ว 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางสาววชิุดา  สลายแผ้ว 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นางสาววชิุดา  สลายแผ้ว 2.94                               

ศ.16/17 มี.ค. 64 นางสาววชิุดา  สลายแผ้ว 1.45                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นางสาววชิุดา  สลายแผ้ว 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางสาววชิุดา  สลายแผ้ว 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางสาววชิุดา  สลายแผ้ว 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางสาววชิุดา  สลายแผ้ว 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางสาววชิุดา  สลายแผ้ว 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางสาววชิุดา  สลายแผ้ว 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางสาววชิุดา  สลายแผ้ว 4.14                               

ศ.4/23 ก.พ. 64 นางสาววชิุดา สลายแผ้ว 1.80                               

รวม 45.80                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นางสาววภิาเพญ็  เหตุทอง 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางสาววภิาเพญ็  เหตุทอง 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นางสาววภิาเพญ็  เหตุทอง 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นางสาววภิาเพญ็  เหตุทอง 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางสาววภิาเพญ็  เหตุทอง 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางสาววภิาเพญ็  เหตุทอง 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางสาววภิาเพญ็  เหตุทอง 4.32                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางสาววภิาเพญ็  เหตุทอง 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางสาววภิาเพญ็  เหตุทอง 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางสาววภิาเพญ็  เหตุทอง 4.14                               

รวม 41.16                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางสาวศิริญญา  พรหมหมัด 4.14                               

รวม 41.16                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 9.73                            

ศ.25/25 ก.พ.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 5.18                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 5.04                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 3.43                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 5.04                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 5.11                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 5.04                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 5.04                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 4.41                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 4.90                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางสาวศุจิรัตน์  เมืองแก้ว 4.83                               

รวม 57.75                             

ศ.4/23 ก.พ. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 1.89                               

ศ.25/25 ก.พ.64 นางสาวสมร  วามะลุน 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางสาวสมร  วามะลุน 4.32                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.6/29 เม.ย.64 นางสาวสมร  วามะลุน 2.94                               

ศ.16/17 มี.ค. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 1.53                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นางสาวสมร  วามะลุน 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางสาวสมร  วามะลุน 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางสาวสมร  วามะลุน 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางสาวสมร  วามะลุน 4.14                               

รวม 44.58                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 11.12                          

ศ.25/25 ก.พ.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 5.92                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 5.76                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 3.92                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 5.76                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 5.84                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 5.76                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 5.76                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 5.04                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 5.60                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางสาวสมหญิง  ผายรัศมี 5.52                               

รวม 66.00                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นางสาวสาวติรี  ตันเจริญ 6.90                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นางสาวสาวติรี  ตันเจริญ 2.80                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นางสาวสาวติรี  ตันเจริญ 5.55                            

รวม 15.25                          

ศ.25/25 ก.พ.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 4.32                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.14/28 พ.ค. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นางสาวสิริการย์  ธนกุลศรีโรจน์ 4.14                               

รวม 41.16                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นางสาวสุมาลี  กล่ินหอม 21.83                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นางสาวสุมาลี  กล่ินหอม 9.02                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นางสาวสุมาลี  กล่ินหอม 17.83                          

รวม 48.68                          

ศ.220/20 ส.ค. 62 นางสาวสุรินทร์  แขอิ่ม 1.47                            

ศ.4/23 ก.พ. 64 นางสาวโสภาวรรณ  เหมือนศรีเพง็ 5.40                               

ศ.16/17 มี.ค. 64 นางสาวโสภาวรรณ  เหมือนศรีเพง็ 4.35                               

รวม 9.75                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นางสาวอรณิษา  อรรถกรโฆษติ 9.66                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นางสาวอรณิษา  อรรถกรโฆษติ 3.92                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นางสาวอรณิษา  อรรถกรโฆษติ 7.77                            

รวม 21.35                          

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นางสุพรรณี   เดชะชีพสาคร 8.80                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นางสุพรรณี   เดชะชีพสาคร 18.24                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นางสุพรรณี   เดชะชีพสาคร 18.24                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นางสุพรรณี   เดชะชีพสาคร 18.00                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นางสุพรรณี   เดชะชีพสาคร 24.80                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นางสุพรรณี   เดชะชีพสาคร 29.28                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นางสุพรรณี   เดชะชีพสาคร 14.80                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นางสุพรรณี   เดชะชีพสาคร 18.00                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นางสุพรรณี   เดชะชีพสาคร 25.28                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นางสุพรรณี   เดชะชีพสาคร 11.92                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นางสุพรรณี   เดชะชีพสาคร 17.60                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นางสุพรรณี  เดชะชีพสาคร 11.04                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นางสุพรรณี  เดชะชีพสาคร 4.48                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นางสุพรรณี  เดชะชีพสาคร 8.88                            

รวม 229.36                        

ศ.220/20 ส.ค. 62 นางสุวรรณี  สวนสมบรูณ์ 1.39                            

ศ.4/23 ก.พ. 64 นางอรพรรณ  อนุรักษ์พานิชผล 14.40                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นางอรพรรณ  อนุรักษพ์านิชผล 5.92                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นางอรพรรณ  อนุรักษพ์านิชผล 5.76                               

ศ.16/17 มี.ค. 64 นางอรพรรณ  อนุรักษพ์านิชผล 11.60                          

รวม 37.68                          

ศ.4/23 ก.พ. 64 นานธาดา   ชุมไชโย 36.41                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นานสางกาญจนา  แปลงดี 4.20                               

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายกรวฒัน์  ใหม่คามิ 26.09                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายกรวฒัน์  ใหม่คามิ 24.59                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายกรวฒัน์  ใหม่คามิ 10.14                          

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายกรวฒัน์  ใหม่คามิ 20.05                          

รวม 80.87                          

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 2.69                               

ศ.25/25 ก.พ.64 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.74                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.72                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.49                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.72                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.73                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.72                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.72                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.63                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.70                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายกฤชนนท ์ ธนารัชพชิิต 0.69                               

รวม 9.55                               

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายกฤดิพรรธน์  สิงหอ์ุบลปติิกุล 9.90                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายกฤดิพรรธน์  สิงหอ์ุบลปติิกุล 20.52                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายกฤดิพรรธน์  สิงหอ์ุบลปติิกุล 20.52                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายกฤดิพรรธน์  สิงหอ์ุบลปติิกุล 20.25                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายกฤดิพรรธน์  สิงหอ์ุบลปติิกุล 27.90                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายกฤดิพรรธน์  สิงหอ์ุบลปติิกุล 32.94                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายกฤดิพรรธน์  สิงหอ์ุบลปติิกุล 16.65                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายกฤดิพรรธน์  สิงหอ์ุบลปติิกุล 20.25                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายกฤดิพรรธน์  สิงหอ์ุบลปติิกุล 28.44                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายกฤดิพรรธน์  สิงหอ์ุบลปติิกุล 13.41                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายกฤดิพรรธน์  สิงหอ์ุบลปติิกุล 12.42                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายกฤดิพรรธน์  สิงหอ์ุบลปติิกุล 5.04                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายกฤดิพรรธน์  สิงหอ์ุบลปติิกุล 9.99                            

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายกฤดิพรรธน์  สิงหอ์ุบลปติิกุล 19.80                             

รวม 258.03                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 28.39                             

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 60.16                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 60.16                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 59.73                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 82.54                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 97.14                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 49.28                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 59.73                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 83.15                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 38.01                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายกฤษฎา  จีนะวจิารณะ 56.83                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นายกฤษดา  จีนะวจิารณะ  30.02                          



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายกฤษดา  จีนะวจิารณะ  35.63                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายกฤษดา  จีนะวจิารณะ  14.62                          

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายกฤษดา  จีนะวจิารณะ  28.93                          

รวม 784.32                        

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 9.90                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 20.52                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 20.52                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 20.25                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 27.90                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 32.94                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 16.65                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 20.25                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 28.44                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 13.41                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 11.12                          

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 12.42                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 5.04                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 9.99                            

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายกานต์  คล้ายสุบรรณ 19.80                             

รวม 269.15                           

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 นายกิตติ   สุทธสัิมพนัธ์ 26.95                             

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 นายกิตติ   สุทธสัิมพนัธ์ 9.79                               

ศ.220/20 ส.ค. 62 นายกิตติ  สุทธสัิมพนัธ์ 28.63                          

ศ.4/23 ก.พ. 64 นายกิตติ  สุทธสัิมพนัธ์ 40.01                             

ศ.16/17 มี.ค. 64 นายกิตติ  สุทธสัิมพนัธ์ 32.23                             

รวม 137.61                           

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายจารณ   ปดิตามานัง 46.48                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายจารณ   ปดิตามานัง 46.48                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายจารณ   ปดิตามานัง 46.23                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายจารณ   ปดิตามานัง 63.94                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายจารณ   ปดิตามานัง 75.18                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายจารณ   ปดิตามานัง 38.18                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายจารณ   ปดิตามานัง 46.23                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายจารณ   ปดิตามานัง 64.19                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายจารณ   ปดิตามานัง 29.07                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายจารณ  ปดิตามานัง 27.35                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายจารณ  ปดิตามานัง 11.26                          

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายจารณ  ปดิตามานัง 22.27                          

รวม 516.86                        

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายชวลิต  ผ่องอินทรีย์ 7.70                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายชวลิต  ผ่องอินทรีย์ 15.96                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายชวลิต  ผ่องอินทรีย์ 15.96                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายชวลิต  ผ่องอินทรีย์ 15.75                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายชวลิต  ผ่องอินทรีย์ 21.70                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายชวลิต  ผ่องอินทรีย์ 25.62                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายชวลิต  ผ่องอินทรีย์ 12.95                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายชวลิต  ผ่องอินทรีย์ 15.75                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายชวลิต  ผ่องอินทรีย์ 22.12                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายชวลิต  ผ่องอินทรีย์ 10.43                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายชวลิต  ผ่องอินทรีย์ 9.66                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายชวลิต  ผ่องอินทรีย์ 3.92                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายชวลิต  ผ่องอินทรีย์ 7.77                            

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายชวลิต  ผ่องอินทรีย์ 15.40                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นายชวลิต  ผ่องอินทรีย์  9.73                            

รวม 210.42                        

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายชัยณรงค์   พทุธรัสสุ 22.89                             

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายชัยณรงค์   พทุธรัสสุ 48.76                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายชัยณรงค์   พทุธรัสสุ 48.76                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายชัยณรงค์   พทุธรัสสุ 48.48                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายชัยณรงค์   พทุธรัสสุ 67.04                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายชัยณรงค์   พทุธรัสสุ 78.84                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายชัยณรงค์   พทุธรัสสุ 40.03                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายชัยณรงค์   พทุธรัสสุ 48.48                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายชัยณรงค์   พทุธรัสสุ 67.35                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายชัยณรงค์   พทุธรัสสุ 30.56                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายชัยณรงค์   พทุธรัสสุ 45.83                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายชัยณรงค์  พทุธรัสสุ 28.73                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายชัยณรงค์  พทุธรัสสุ 11.82                          

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายชัยณรงค์  พทุธรัสสุ 23.38                          

รวม 610.95                        

ศ.25/25 ก.พ.64 นายชัยพงศ์  พทิกัษม์งคล 18.99                             

ศ.35/31 มี.ค.64 นายชัยพงศ์  พทิกัษม์งคล 18.85                             

ศ.6/29 เม.ย.64 นายชัยพงศ์  พทิกัษม์งคล 12.56                             

ศ.9/28 พ.ค.64 นายชัยพงศ์  พทิกัษม์งคล 18.85                             

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายชัยพงศ์  พทิกัษม์งคล 18.71                             

ศ.21/28 พ.ค.64 นายชัยพงศ์  พทิกัษม์งคล 18.85                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายชัยพงศ์  พทิกัษม์งคล 18.85                             

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายชัยพงศ์  พทิกัษม์งคล 16.59                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายชัยพงศ์  พทิกัษม์งคล 18.54                             

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายชัยพงศ์  พทิกัษม์งคล 18.52                             

รวม 179.31                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 26.19                             

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 55.60                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 55.60                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 55.23                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 76.34                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 89.82                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 45.58                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 55.23                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 76.83                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 35.03                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 52.43                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 72.28                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 21.95                             

ศ.35/31 มี.ค.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 21.73                             

ศ.6/29 เม.ย.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 14.52                             

ศ.9/28 พ.ค.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 21.73                             

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 21.63                             

ศ.21/28 พ.ค.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 21.73                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 21.73                             

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 19.11                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 21.34                             

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายชัยยุทธ    ค าคุณ 21.28                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายชัยยุทธ  ค าคุณ 34.25                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายชัยยุทธ  ค าคุณ 14.06                          

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายชัยยุทธ  ค าคุณ 27.82                          

รวม 979.04                        

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 3.30                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 6.84                               

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 6.84                               

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 6.75                               

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 9.30                               

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 10.98                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 5.55                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 6.75                               

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 9.48                               

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 4.47                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 8.28                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 3.36                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 6.66                            



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายชัยรัตน์   อิ่มเจริญ 6.60                               

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 16.14                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายชัยรัตน์  อิ่มเจริญ 4.14                               

รวม 152.46                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 23.99                             

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 51.04                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 51.04                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 50.73                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 70.14                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 82.50                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 41.88                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 50.73                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 70.51                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 32.05                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 48.03                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 66.90                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 20.47                             

ศ.35/31 มี.ค.64 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 20.29                             

ศ.6/29 เม.ย.64 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 13.54                             

ศ.9/28 พ.ค.64 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 20.29                             

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 20.17                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.21/28 พ.ค.64 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 20.29                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 20.29                             

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 17.85                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 19.94                             

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายไชยทตั   นิวาศะบตุร 19.90                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายไชยทตั  นิวาศะบตุร 31.49                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายไชยทตั  นิวาศะบตุร 12.94                          

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายไชยทตั  นิวาศะบตุร 25.60                          

รวม 902.60                        

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุข 1.38                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุข 0.56                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุข 1.11                            

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุข 2.69                               

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 1.10                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 2.28                               

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 2.28                               

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 2.25                               

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 3.10                               

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 3.66                               

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 1.85                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 2.25                               

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 3.16                               

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 1.49                               

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 2.20                               

ศ.25/25 ก.พ.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.74                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.72                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.49                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.72                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.73                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.72                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.72                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.63                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.70                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายณฤพงศ์  ศรัทธสุช 0.69                               

รวม 38.22                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายณัฐพงศ์  ต้ังวทิยาภมูิ 21.79                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายณัฐพงศ์  ต้ังวทิยาภมูิ 64.19                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายณัฐพงศ์  ต้ังวทิยาภมูิ 29.07                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายณัฐพงศ์  ต้ังวทิยาภมูิ 27.35                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายณัฐพงศ์  ต้ังวทิยาภมูิ 11.26                          

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายณัฐพงศ์  ต้ังวทิยาภมูิ 22.27                          

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายณัฐพงศ์  ต้ังวทิยาภมูิ 43.63                             

รวม 219.56                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 23.99                             

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 51.04                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 51.04                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 50.73                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 70.14                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 82.50                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 41.88                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 50.73                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 70.51                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 32.05                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 48.03                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 64.21                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 19.73                             

ศ.35/31 มี.ค.64 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 19.57                             

ศ.6/29 เม.ย.64 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 13.05                             

ศ.9/28 พ.ค.64 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 19.57                             

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 19.44                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.21/28 พ.ค.64 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 19.57                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 19.57                             

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 17.22                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 19.24                             

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายเดชา   วชิัยดิษฐ 19.21                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายเดชา  วชิัยดิษฐ 30.11                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายเดชา  วชิัยดิษฐ 12.38                          

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายเดชา  วชิัยดิษฐ 24.49                          

รวม 890.00                        

ศ.25/25 ก.พ.64 นายทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 5.18                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 5.04                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 3.43                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 5.04                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 5.11                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 5.04                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 5.04                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 4.41                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 4.90                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายทรงคุณ  โชคคติวฒัน์ 4.83                               

รวม 48.02                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายทศพร   โสนะโชติ 5.50                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายทศพร   โสนะโชติ 11.40                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายทศพร   โสนะโชติ 11.40                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายทศพร   โสนะโชติ 11.25                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายทศพร   โสนะโชติ 15.50                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายทศพร   โสนะโชติ 18.30                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายทศพร   โสนะโชติ 9.25                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายทศพร   โสนะโชติ 11.25                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายทศพร   โสนะโชติ 15.80                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายทศพร   โสนะโชติ 7.45                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายทศพร   โสนะโชติ 11.00                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายทศพร  โสนะโชติ 8.28                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายทศพร  โสนะโชติ 3.36                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายทศพร  โสนะโชติ 6.66                            

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายทศพร  โสนะโชติ 16.14                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายทศพร  โสนะโชติ 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายทศพร  โสนะโชติ 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายทศพร  โสนะโชติ 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายทศพร  โสนะโชติ 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายทศพร  โสนะโชติ 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายทศพร  โสนะโชติ 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายทศพร  โสนะโชติ 4.14                               

รวม 203.70                           

ศ.25/25 ก.พ.64 นายทศัวตัร์   ธนัวานนท์ 5.92                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายทศัวตัร์   ธนัวานนท์ 5.76                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายทศัวตัร์   ธนัวานนท์ 3.92                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายทศัวตัร์   ธนัวานนท์ 5.76                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายทศัวตัร์   ธนัวานนท์ 5.84                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายทศัวตัร์   ธนัวานนท์ 5.76                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายทศัวตัร์   ธนัวานนท์ 5.76                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายทศัวตัร์   ธนัวานนท์ 5.04                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายทศัวตัร์   ธนัวานนท์ 5.52                               

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายทศัวตัร์  ธนัวานนท์ 18.83                             

ศ.4/23 ก.พ. 64 นายทศัวตัร์  ธนัวานนท์ 10.80                             

ศ.16/17 มี.ค. 64 นายทศัวตัร์  ธนัวานนท์ 8.70                               

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 นายทศัวตัร์  ธนัวานนท์ 9.68                               

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 นายทศัวตัร์  ธนัวานนท์ 3.36                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายทศัวตัร์  ธนัวานนท์ 5.60                               

รวม 106.25                           

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายแทน   พกัพงิ 13.68                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายแทน   พกัพงิ 13.68                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายแทน   พกัพงิ 13.50                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายแทน   พกัพงิ 18.60                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายแทน   พกัพงิ 21.96                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายแทน   พกัพงิ 11.10                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายแทน   พกัพงิ 13.50                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายแทน   พกัพงิ 18.96                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายแทน   พกัพงิ 8.94                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายแทน  พกัพงิ 8.28                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายแทน  พกัพงิ 3.36                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายแทน  พกัพงิ 6.66                            

รวม 152.22                        

ศ.25/25 ก.พ.64 นายธนดล  เกษา 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายธนดล  เกษา 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายธนดล  เกษา 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายธนดล  เกษา 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายธนดล  เกษา 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายธนดล  เกษา 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายธนดล  เกษา 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายธนดล  เกษา 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายธนดล  เกษา 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายธนดล  เกษา 4.14                               

รวม 41.16                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นายธวชัชัย  สมบญุเจริญ 9.73                            

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 6.60                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 13.68                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 13.68                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 13.50                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 18.60                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 21.96                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 11.10                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 13.50                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 18.96                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 8.94                               

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 13.20                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายธชักร   ธชัอริยโภคิน 4.14                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายธชักร  ธชัอริยโภคิน 8.28                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายธชักร  ธชัอริยโภคิน 3.36                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายธชักร  ธชัอริยโภคิน 6.66                            

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายธชักร  ธชัอริยโภคิน 18.83                             

รวม 232.01                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายธาดา    ชุมไชโย 25.09                             

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายธาดา    ชุมไชโย 53.32                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายธาดา    ชุมไชโย 53.32                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายธาดา    ชุมไชโย 52.98                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายธาดา    ชุมไชโย 73.24                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายธาดา    ชุมไชโย 86.16                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายธาดา    ชุมไชโย 43.73                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายธาดา    ชุมไชโย 52.98                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายธาดา    ชุมไชโย 73.67                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายธาดา    ชุมไชโย 33.54                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายธาดา    ชุมไชโย 50.23                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายธาดา  ชุมไชโย 31.49                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายธาดา  ชุมไชโย 12.94                          

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายธาดา  ชุมไชโย 25.60                          

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายธาดา  ชุมไชโย 66.90                             

ศ.16/17 มี.ค. 64 นายธาดา  ชุมไชโย 29.33                             

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 นายธาดา  ชุมไชโย 24.53                             

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 นายธาดา  ชุมไชโย 8.95                               

รวม 798.00                           

ศ.25/25 ก.พ.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 3.70                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 3.60                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 2.45                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 3.60                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 3.65                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 3.60                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายนครินทร์  พานิชย์ 3.60                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 3.15                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 3.50                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายนครินทร์  พานิชย์ 3.45                               

รวม 34.30                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายนนท ์   โพธิข์ุน 18.83                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายนนท ์   โพธิข์ุน 5.18                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายนนท ์   โพธิข์ุน 5.04                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายนนท ์   โพธิข์ุน 3.43                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายนนท ์   โพธิข์ุน 5.04                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายนนท ์   โพธิข์ุน 5.11                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.21/28 พ.ค.64 นายนนท ์   โพธิข์ุน 5.04                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายนนท ์   โพธิข์ุน 5.04                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายนนท ์   โพธิข์ุน 4.41                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายนนท ์   โพธิข์ุน 4.90                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายนนท ์   โพธิข์ุน 4.83                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายนนท ์  โพธิข์ุน 46.48                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายนนท ์  โพธิข์ุน 46.48                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายนนท ์  โพธิข์ุน 46.23                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายนนท ์  โพธิข์ุน 63.94                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายนนท ์  โพธิข์ุน 75.18                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายนนท ์  โพธิข์ุน 38.18                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายนนท ์  โพธิข์ุน 46.23                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายนนท ์  โพธิข์ุน 64.19                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายนนท ์  โพธิข์ุน 29.07                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายนนท ์ โพธิข์ุน 27.35                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายนนท ์ โพธิข์ุน 11.26                          

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายนนท ์ โพธิข์ุน 22.27                          

รวม 583.71                        

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 5.50                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 11.40                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 11.40                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 11.25                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 15.50                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 18.30                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 9.25                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 11.25                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 15.80                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 7.45                               

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 11.00                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 16.14                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.25/25 ก.พ.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายนพรัตน์  วาณีวณิชย์ 4.14                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายนพรัตน์  วาณีวาณิชย์ 6.90                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายนพรัตน์  วาณีวาณิชย์ 2.80                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายนพรัตน์  วาณีวาณิชย์ 5.55                            

รวม 200.65                        

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 นายนล  เชื่อมสุข 10.89                             

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 นายนล  เชื่อมสุข 3.78                               

รวม 14.67                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายนิพนธ ์  จันทร์ชัยมงคล 8.80                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายนิพนธ ์  จันทร์ชัยมงคล 18.24                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายนิพนธ ์  จันทร์ชัยมงคล 18.24                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายนิพนธ ์  จันทร์ชัยมงคล 18.00                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายนิพนธ ์  จันทร์ชัยมงคล 24.80                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายนิพนธ ์  จันทร์ชัยมงคล 29.28                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายนิพนธ ์  จันทร์ชัยมงคล 14.80                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายนิพนธ ์  จันทร์ชัยมงคล 18.00                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายนิพนธ ์  จันทร์ชัยมงคล 25.28                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายนิพนธ ์  จันทร์ชัยมงคล 11.92                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายนิพนธ ์  จันทร์ชัยมงคล 17.60                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นายนิพนธ ์ จันทร์ชัยมงคล 11.12                          

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายนิพนธ ์ จันทร์ชัยมงคล 11.04                          



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายนิพนธ ์ จันทร์ชัยมงคล 4.48                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายนิพนธ ์ จันทร์ชัยมงคล 8.88                            

รวม 240.48                        

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายบรรจบ  วรรญเวก 1.10                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายบรรจบ  วรรญเวก 2.28                               

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายบรรจบ  วรรญเวก 2.28                               

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายบรรจบ  วรรญเวก 2.25                               

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายบรรจบ  วรรญเวก 3.10                               

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายบรรจบ  วรรญเวก 3.66                               

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายบรรจบ  วรรญเวก 1.85                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายบรรจบ  วรรญเวก 2.25                               

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายบรรจบ  วรรญเวก 3.16                               

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายบรรจบ  วรรญเวก 1.49                               

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายบรรจบ  วรรญเวก 2.20                               

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายบรรจบ  วรรญเวก 2.69                               

ศ.25/25 ก.พ.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.74                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.72                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.49                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.72                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.73                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.72                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.72                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.63                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.70                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายบรรจบ  วรรญเวก 0.69                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายบรรจบ  วรรญเวก  1.38                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายบรรจบ  วรรญเวก  0.56                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายบรรจบ  วรรญเวก  1.11                            

รวม 38.22                          

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายบริภทัร  เพญ็ศรีชล 18.83                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.4/23 ก.พ. 64 นายบริภทัร  เพญ็ศรีชล 10.80                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายบริภทัร  เพญ็ศรีชล 5.18                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายบริภทัร  เพญ็ศรีชล 5.04                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายบริภทัร  เพญ็ศรีชล 3.43                               

ศ.16/17 มี.ค. 64 นายบริภทัร  เพญ็ศรีชล 8.70                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายบริภทัร  เพญ็ศรีชล 5.04                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายบริภทัร  เพญ็ศรีชล 5.11                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายบริภทัร  เพญ็ศรีชล 5.04                               

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 นายบริภทัร  เพญ็ศรีชล 8.47                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายบริภทัร  เพญ็ศรีชล 5.04                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายบริภทัร  เพญ็ศรีชล 4.41                               

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 นายบริภทัร  เพญ็ศรีชล 2.94                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายบริภทัร  เพญ็ศรีชล 4.90                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายบริภทัร  เพญ็ศรีชล 4.83                               

รวม 97.76                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายประชา   ศรีบญุส่ง 23.99                             

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายประชา   ศรีบญุส่ง 51.04                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายประชา   ศรีบญุส่ง 51.04                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายประชา   ศรีบญุส่ง 50.73                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายประชา   ศรีบญุส่ง 70.14                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายประชา   ศรีบญุส่ง 82.50                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายประชา   ศรีบญุส่ง 41.88                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายประชา   ศรีบญุส่ง 50.73                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายประชา   ศรีบญุส่ง 70.51                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายประชา   ศรีบญุส่ง 32.05                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายประชา   ศรีบญุส่ง 48.03                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายประชา   ศรีบญุส่ง 64.21                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายประชา   ศรีบญุส่ง 19.73                             

ศ.35/31 มี.ค.64 นายประชา   ศรีบญุส่ง 19.57                             

ศ.6/29 เม.ย.64 นายประชา   ศรีบญุส่ง 13.05                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.9/28 พ.ค.64 นายประชา   ศรีบญุส่ง 19.57                             

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายประชา   ศรีบญุส่ง 19.44                             

ศ.21/28 พ.ค.64 นายประชา   ศรีบญุส่ง 19.57                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายประชา   ศรีบญุส่ง 19.57                             

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายประชา   ศรีบญุส่ง 17.22                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายประชา   ศรีบญุส่ง 19.24                             

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายประชา   ศรีบญุส่ง 19.21                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายประชา  ศรีบญุส่ง 30.11                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายประชา  ศรีบญุส่ง 12.38                          

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายประชา  ศรีบญุส่ง 24.49                          

รวม 890.00                        

ศ.25/25 ก.พ.64 นายประทปี  สมมัง 19.73                             

ศ.35/31 มี.ค.64 นายประทปี  สมมัง 19.57                             

ศ.6/29 เม.ย.64 นายประทปี  สมมัง 13.05                             

ศ.9/28 พ.ค.64 นายประทปี  สมมัง 19.57                             

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายประทปี  สมมัง 19.44                             

ศ.21/28 พ.ค.64 นายประทปี  สมมัง 19.57                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายประทปี  สมมัง 19.57                             

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายประทปี  สมมัง 17.22                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายประทปี  สมมัง 19.24                             

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายประทปี  สมมัง 19.21                             

รวม 186.17                           

ศ.220/20 ส.ค. 62 นายประยงค์  กุลศิริรังสรรค์ 9.73                            

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายประวทิย์   ศิริมงคล 8.80                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายประวทิย์   ศิริมงคล 18.24                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายประวทิย์   ศิริมงคล 18.24                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายประวทิย์   ศิริมงคล 18.00                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายประวทิย์   ศิริมงคล 24.80                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายประวทิย์   ศิริมงคล 29.28                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายประวทิย์   ศิริมงคล 14.80                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายประวทิย์   ศิริมงคล 18.00                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายประวทิย์   ศิริมงคล 25.28                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายประวทิย์   ศิริมงคล 11.92                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายประวทิย์   ศิริมงคล 17.60                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นายประวทิย์  ศิริมงคล 11.12                          

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายประวทิย์  ศิริมงคล 11.04                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายประวทิย์  ศิริมงคล 4.48                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายประวทิย์  ศิริมงคล 8.88                            

รวม 240.48                        

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 61.52                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 18.99                             

ศ.35/31 มี.ค.64 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 18.85                             

ศ.6/29 เม.ย.64 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 12.56                             

ศ.9/28 พ.ค.64 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 18.85                             

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 18.71                             

ศ.21/28 พ.ค.64 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 18.85                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 18.85                             

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 16.59                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 18.54                             

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายปญัญา  สรรเพชญวทิยา 18.52                             

รวม 240.83                           

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายปยิรัตน์  ภู่ทองค า 58.83                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นายพงศ์เทพ  บวัทรัพย์ 25.85                          

ศ.25/25 ก.พ.64 นายพงศ์เทพ  บวัทรัพย์ 20.47                             

ศ.35/31 มี.ค.64 นายพงศ์เทพ  บวัทรัพย์ 20.29                             

ศ.6/29 เม.ย.64 นายพงศ์เทพ  บวัทรัพย์ 13.54                             

ศ.9/28 พ.ค.64 นายพงศ์เทพ  บวัทรัพย์ 20.29                             

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายพงศ์เทพ  บวัทรัพย์ 20.17                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.21/28 พ.ค.64 นายพงศ์เทพ  บวัทรัพย์ 20.29                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายพงศ์เทพ  บวัทรัพย์ 20.29                             

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายพงศ์เทพ  บวัทรัพย์ 17.85                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายพงศ์เทพ  บวัทรัพย์ 19.94                             

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายพงศ์เทพ  บวัทรัพย์ 19.90                             

รวม 218.88                           

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายพงศ์พนัธุ ์ ภริูเทเวศร์ 46.48                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายพงศ์พนัธุ ์ ภริูเทเวศร์ 46.48                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายพงศ์พนัธุ ์ ภริูเทเวศร์ 46.23                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายพงศ์พนัธุ ์ ภริูเทเวศร์ 63.94                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายพงศ์พนัธุ ์ ภริูเทเวศร์ 75.18                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายพงศ์พนัธุ ์ ภริูเทเวศร์ 38.18                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายพงศ์พนัธุ ์ ภริูเทเวศร์ 46.23                             

รวม 362.72                           

ศ.220/20 ส.ค. 62 นายพงษช์รัชต์  วฒันไกวลัวงศ์ 8.34                            

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 นายพงษช์รัชต์  วฒันไกวลัวงศ์ 8.47                               

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 นายพงษช์รัชต์  วฒันไกวลัวงศ์ 2.94                               

รวม 19.75                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายพงษช์ัย   ศิลปอาชา 9.90                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายพงษช์ัย   ศิลปอาชา 20.52                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายพงษช์ัย   ศิลปอาชา 20.52                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายพงษช์ัย   ศิลปอาชา 20.25                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายพงษช์ัย   ศิลปอาชา 27.90                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายพงษช์ัย   ศิลปอาชา 32.94                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายพงษช์ัย   ศิลปอาชา 16.65                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายพงษช์ัย   ศิลปอาชา 20.25                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายพงษช์ัย   ศิลปอาชา 28.44                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายพงษช์ัย   ศิลปอาชา 13.41                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายพงษช์ัย   ศิลปอาชา 19.80                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นายพงษช์ัย  ศิลปอาชา  24.46                          



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายพงษช์ัย  ศิลปอาชา  12.42                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายพงษช์ัย  ศิลปอาชา  5.04                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายพงษช์ัย  ศิลปอาชา  9.99                            

รวม 282.49                        

ศ.220/20 ส.ค. 62 นายพงษพ์นัธ ์ จ าเนียรหล้า 1.39                            

ศ.4/23 ก.พ. 64 นายพงษพ์นัธ ์ จ าเนียรหล้า 1.80                               

ศ.16/17 มี.ค. 64 นายพงษพ์นัธ ์ จ าเนียรหล้า 1.45                               

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 นายพงษพ์นัธ ์ จ าเนียรหล้า 1.21                               

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 นายพงษพ์นัธ ์ จ าเนียรหล้า 0.42                               

รวม 6.27                               

ศ.4/23 ก.พ. 64 นายพงษรั์ชต์  วฒันไกวลัวงศ์ 12.60                             

ศ.16/17 มี.ค. 64 นายพงษรั์ชต์  วฒันไกวลัวงศ์ 10.15                             

รวม 22.75                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 1.10                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 2.28                               

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 2.28                               

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 2.25                               

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 3.10                               

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 3.66                               

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 1.85                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 2.25                               

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 3.16                               

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 1.49                               

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 2.20                               

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 2.69                               

ศ.25/25 ก.พ.64 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.74                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.72                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.49                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.72                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.73                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.21/28 พ.ค.64 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.72                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.72                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.63                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.69                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 1.38                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 0.56                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายพงษว์วิฒัน์  ทองจันทร์ 1.11                            

รวม 37.52                          

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายพจนเวศน์   ชีรนรวนิชย์ 13.68                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายพจนเวศน์   ชีรนรวนิชย์ 13.68                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายพจนเวศน์   ชีรนรวนิชย์ 13.50                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายพจนเวศน์   ชีรนรวนิชย์ 18.60                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายพจนเวศน์   ชีรนรวนิชย์ 21.96                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายพจนเวศน์   ชีรนรวนิชย์ 11.10                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายพจนเวศน์   ชีรนรวนิชย์ 13.50                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายพจนเวศน์   ชีรนรวนิชย์ 18.96                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายพจนเวศน์   ชีรนรวนิชย์ 8.94                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายพจนเวศน์  ชีรนรวนิชย์ 8.28                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายพจนเวศน์  ชีรนรวนิชย์ 3.36                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายพจนเวศน์  ชีรนรวนิชย์ 6.66                            

รวม 152.22                        

ศ.25/25 ก.พ.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 22.69                             

ศ.35/31 มี.ค.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 22.45                             

ศ.6/29 เม.ย.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 15.01                             

ศ.16/17 มี.ค. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 33.68                             

ศ.9/28 พ.ค.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 22.45                             

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 22.36                             

ศ.21/28 พ.ค.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 22.45                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายพชร   อนันตศิลป์ 22.45                             

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 19.74                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายพชร   อนันตศิลป์ 21.97                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายพชร  อนันตศิลป์ 74.97                             

ศ.4/23 ก.พ. 64 นายพชร  อนันตศิลป์ 41.81                             

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 นายพชร  อนันตศิลป์ 28.16                             

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 นายพชร  อนันตศิลป์ 10.21                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายพชร อนันตศิลป์ 22.04                             

รวม 402.44                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 1.10                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 2.28                               

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 2.28                               

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 2.25                               

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 3.10                               

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 3.66                               

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 1.85                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 2.25                               

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 3.16                               

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 1.49                               

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 2.20                               

ศ.25/25 ก.พ.64 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.74                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.72                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.49                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.72                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.73                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.72                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.72                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.63                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.70                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายพฒันพงศ์   จันทโชติ 0.69                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายพฒันพงศ์  จันทโชติ 1.38                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายพฒันพงศ์  จันทโชติ 0.56                            



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายพฒันพงศ์  จันทโชติ 1.11                            

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายพฒันพงศ์  จันทโชติ 2.69                               

รวม 38.22                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 5.50                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 11.40                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 11.40                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 11.25                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 15.50                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 18.30                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 9.25                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 11.25                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 15.80                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 7.45                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 6.90                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 2.80                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 5.55                            

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 11.00                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 16.14                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายพรีณัฐ  เสริมศิลป์ 4.14                               

รวม 200.65                           

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 16.14                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.6/29 เม.ย.64 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 4.32                               

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 6.60                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 13.68                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 13.68                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 13.50                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 18.60                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 21.96                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 11.10                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 13.50                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 18.96                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 8.94                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 8.28                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 3.36                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 6.66                            

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 13.20                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายพรีะพงษ ์ สินธุน์อง 4.14                               

รวม 229.32                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 7.70                               

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 15.75                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 21.70                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 25.62                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 12.95                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 15.75                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 22.12                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 10.43                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 9.66                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 3.92                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 7.77                            

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 15.40                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายพฒิุพงศ์  นิลสุ่ม 18.83                             

รวม 187.60                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายเพทาย   ขจรพนัธ์ 7.70                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายเพทาย   ขจรพนัธ์ 15.96                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายเพทาย   ขจรพนัธ์ 15.96                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายเพทาย   ขจรพนัธ์ 15.75                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายเพทาย   ขจรพนัธ์ 21.70                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายเพทาย   ขจรพนัธ์ 25.62                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายเพทาย   ขจรพนัธ์ 12.95                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายเพทาย   ขจรพนัธ์ 15.75                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายเพทาย   ขจรพนัธ์ 22.12                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายเพทาย   ขจรพนัธ์ 10.43                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายเพทาย   ขจรพนัธ์ 15.40                             

ศ.4/23 ก.พ. 64 นายเพทาย   ขจรพนัธ์ 31.01                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 21.68                          

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 9.66                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 3.92                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 7.77                            

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 18.83                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 5.18                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 5.04                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 3.43                               

ศ.16/17 มี.ค. 64 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 24.98                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.9/28 พ.ค.64 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 5.04                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 5.11                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 5.04                               

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 20.90                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 5.04                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 4.41                               

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 7.69                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 4.90                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายเพทาย  ขจรพนัธ์ 4.83                               

รวม 373.80                           

ศ.25/25 ก.พ.64 นายภมูินันท ์ จินตนะ 18.25                             

ศ.35/31 มี.ค.64 นายภมูินันท ์ จินตนะ 18.13                             

ศ.6/29 เม.ย.64 นายภมูินันท ์ จินตนะ 12.07                             

ศ.9/28 พ.ค.64 นายภมูินันท ์ จินตนะ 18.13                             

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายภมูินันท ์ จินตนะ 17.98                             

ศ.21/28 พ.ค.64 นายภมูินันท ์ จินตนะ 18.13                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายภมูินันท ์ จินตนะ 18.13                             

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายภมูินันท ์ จินตนะ 15.96                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายภมูินันท ์ จินตนะ 17.84                             

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายภมูินันท ์ จินตนะ 17.83                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายภมูินันท ์ จินตนะ 58.83                             

รวม 231.28                           

ศ.25/25 ก.พ.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 3.78                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายมงคลชัย  คงไพรสันต์ 4.14                               

รวม 41.16                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายไมตรี  แสงทอง 5.18                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายไมตรี  แสงทอง 5.04                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายไมตรี  แสงทอง 3.43                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายไมตรี  แสงทอง 5.04                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายไมตรี  แสงทอง 5.11                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายไมตรี  แสงทอง 5.04                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายไมตรี  แสงทอง 5.04                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายไมตรี  แสงทอง 4.41                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายไมตรี  แสงทอง 4.90                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายไมตรี  แสงทอง 4.83                               

รวม 48.02                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 1.10                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 2.28                               

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 2.28                               

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 2.25                               

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 3.10                               

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 3.66                               

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 1.85                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 2.25                               

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 3.16                               

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 1.49                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 1.38                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.56                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 1.11                            

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 2.20                               

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 2.69                               

ศ.25/25 ก.พ.64 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.74                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.35/31 มี.ค.64 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.72                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.49                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.72                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.73                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.72                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.72                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.63                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.70                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายยุทธพงษ ์ วงศ์ข้าหลวง 0.69                               

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 3.43                               

ศ.25/25 ก.พ.64 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 1.45                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 1.33                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 0.90                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 1.33                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 0.82                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 1.33                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 1.33                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 1.22                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 0.82                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายยุทธภมูิ  วงศ์ข้าหลวง 1.24                               

รวม 53.42                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 20.69                             

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 44.20                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 44.20                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 43.98                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 60.84                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 71.52                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 36.33                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 43.98                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 41.43                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายรัชกฤช  บวรวชิญกุล 56.14                             

รวม 463.31                           

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 56.14                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 17.51                             

ศ.35/31 มี.ค.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 17.41                             

ศ.6/29 เม.ย.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 11.58                             

ศ.9/28 พ.ค.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 17.41                             

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 17.25                             

ศ.21/28 พ.ค.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 17.41                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 17.41                             

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 15.33                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 17.14                             

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายรัตนชาติ  ไชยยศ 17.14                             

รวม 221.73                           

ศ.25/25 ก.พ.64 นายวทญัญู  เสมอเนตร 5.18                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายวทญัญู  เสมอเนตร 5.04                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายวทญัญู  เสมอเนตร 3.43                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายวทญัญู  เสมอเนตร 5.04                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายวทญัญู  เสมอเนตร 5.11                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายวทญัญู  เสมอเนตร 5.04                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายวทญัญู  เสมอเนตร 5.04                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายวทญัญู  เสมอเนตร 4.41                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายวทญัญู  เสมอเนตร 4.90                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายวทญัญู  เสมอเนตร 4.83                               

รวม 48.02                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายวศิน  อภรัิตนวงศ์ 16.14                             

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายวศิน  อภรัิตนวงศ์ 11.40                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายวศิน  อภรัิตนวงศ์ 11.40                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายวศิน  อภรัิตนวงศ์ 11.25                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายวศิน  อภรัิตนวงศ์ 15.50                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายวศิน  อภรัิตนวงศ์ 18.30                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายวศิน  อภรัิตนวงศ์ 9.25                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายวศิน  อภรัิตนวงศ์ 11.25                             

รวม 104.49                           

ศ.25/25 ก.พ.64 นายวมิล  สุขช่วย 18.99                             

ศ.35/31 มี.ค.64 นายวมิล  สุขช่วย 18.85                             

ศ.6/29 เม.ย.64 นายวมิล  สุขช่วย 12.56                             

ศ.9/28 พ.ค.64 นายวมิล  สุขช่วย 18.85                             

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายวมิล  สุขช่วย 18.71                             

ศ.21/28 พ.ค.64 นายวมิล  สุขช่วย 18.85                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายวมิล  สุขช่วย 18.85                             

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายวมิล  สุขช่วย 16.59                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายวมิล  สุขช่วย 18.54                             

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายวมิล  สุขช่วย 18.52                             

รวม 179.31                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายวศิวะ   ปติิสุขสมบติั 11.00                             

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายวศิวะ   ปติิสุขสมบติั 22.80                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายวศิวะ   ปติิสุขสมบติั 22.80                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายวศิวะ   ปติิสุขสมบติั 22.50                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายวศิวะ   ปติิสุขสมบติั 31.00                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายวศิวะ   ปติิสุขสมบติั 36.60                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายวศิวะ   ปติิสุขสมบติั 18.50                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายวศิวะ   ปติิสุขสมบติั 22.50                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายวศิวะ   ปติิสุขสมบติั 31.60                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายวศิวะ   ปติิสุขสมบติั 14.90                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายวศิวะ   ปติิสุขสมบติั 22.00                             

ศ.220/20 ส.ค. 62 นายวศิวะ  ปติิสุขสมบติั 25.85                          

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายวศิวะ  ปติิสุขสมบติั 13.80                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายวศิวะ  ปติิสุขสมบติั 5.60                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายวศิวะ  ปติิสุขสมบติั 11.10                          



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

รวม 312.55                        

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายวศิิษฎ ์ ดาวจักรวาล 16.14                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายวศิิษฎ ์ ดาวจักรวาล 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายวศิิษฎ ์ ดาวจักรวาล 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายวศิิษฎ ์ ดาวจักรวาล 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายวศิิษฎ ์ ดาวจักรวาล 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายวศิิษฎ ์ ดาวจักรวาล 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายวศิิษฎ ์ ดาวจักรวาล 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายวศิิษฎ ์ ดาวจักรวาล 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายวศิิษฎ ์ ดาวจักรวาล 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายวศิิษฎ ์ ดาวจักรวาล 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายวศิิษฎ ์ ดาวจักรวาล 4.14                               

รวม 57.30                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายศรตม์   ดิษฐปาน 7.70                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายศรตม์   ดิษฐปาน 15.96                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายศรตม์   ดิษฐปาน 15.96                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายศรตม์   ดิษฐปาน 15.75                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายศรตม์   ดิษฐปาน 21.70                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายศรตม์   ดิษฐปาน 25.62                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายศรตม์   ดิษฐปาน 12.95                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายศรตม์   ดิษฐปาน 15.75                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายศรตม์   ดิษฐปาน 22.12                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายศรตม์   ดิษฐปาน 10.43                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายศรตม์   ดิษฐปาน 15.40                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายศรตม์  ดิษฐปาน 9.66                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายศรตม์  ดิษฐปาน 3.92                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายศรตม์  ดิษฐปาน 7.77                            

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายศรตม์  ดิษฐปาน 18.83                             

ศ.4/23 ก.พ. 64 นายศรตม์  ดิษฐปาน 12.60                             

ศ.16/17 มี.ค. 64 นายศรตม์  ดิษฐปาน 10.15                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 นายศรตม์  ดิษฐปาน 8.47                               

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 นายศรตม์  ดิษฐปาน 2.94                               

รวม 253.68                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายศรัญญู  คนขยัน 1.10                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายศรัญญู  คนขยัน 2.28                               

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายศรัญญู  คนขยัน 2.28                               

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายศรัญญู  คนขยัน 2.25                               

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายศรัญญู  คนขยัน 3.10                               

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายศรัญญู  คนขยัน 3.66                               

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายศรัญญู  คนขยัน 1.85                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายศรัญญู  คนขยัน 2.25                               

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายศรัญญู  คนขยัน 3.16                               

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายศรัญญู  คนขยัน 1.49                               

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายศรัญญู  คนขยัน 2.20                               

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายศรัญญู  คนขยัน 2.69                               

ศ.25/25 ก.พ.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.74                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.72                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.49                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.72                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.73                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.72                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.72                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.63                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.70                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายศรัญญู  คนขยัน 0.69                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายศรูญญู  คนขยัน 1.38                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายศรูญญู  คนขยัน 0.56                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายศรูญญู  คนขยัน 1.11                            

รวม 38.22                          

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายศศิน   ปงรังษี 11.00                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายศศิน   ปงรังษี 22.80                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายศศิน   ปงรังษี 22.80                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายศศิน   ปงรังษี 22.50                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายศศิน   ปงรังษี 31.00                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายศศิน   ปงรังษี 36.60                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายศศิน   ปงรังษี 18.50                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายศศิน   ปงรังษี 22.50                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายศศิน   ปงรังษี 31.60                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายศศิน   ปงรังษี 14.90                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายศศิน   ปงรังษี 22.00                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายศศิน  ปงรังษี 12.42                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายศศิน  ปงรังษี 5.04                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายศศิน  ปงรังษี 9.99                            

รวม 283.65                        

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 6.60                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 13.68                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 13.68                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 13.50                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 18.60                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 21.96                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 11.10                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 13.50                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 18.96                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 8.94                               

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 13.20                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 16.14                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 4.32                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 4.14                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 8.28                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 3.36                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายศักรินทร์  ปานยิ้ม 6.66                            

รวม 229.32                        

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายศิริศักด์ิ    ต้ังสุภากิจ 23.99                             

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายศิริศักด์ิ    ต้ังสุภากิจ 51.04                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายศิริศักด์ิ    ต้ังสุภากิจ 51.04                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายศิริศักด์ิ    ต้ังสุภากิจ 50.73                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายศิริศักด์ิ    ต้ังสุภากิจ 70.14                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายศิริศักด์ิ    ต้ังสุภากิจ 82.50                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายศิริศักด์ิ    ต้ังสุภากิจ 41.88                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายศิริศักด์ิ    ต้ังสุภากิจ 50.73                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายศิริศักด์ิ    ต้ังสุภากิจ 70.51                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายศิริศักด์ิ    ต้ังสุภากิจ 32.05                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายศิริศักด์ิ    ต้ังสุภากิจ 48.03                             

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายศิริศักด์ิ  ต้ังสุภากิจ 64.21                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายศิริศักด์ิ  ต้ังสุภากิจ 30.11                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายศิริศักด์ิ  ต้ังสุภากิจ 12.38                          

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายศิริศักด์ิ  ต้ังสุภากิจ 24.49                          

รวม 703.83                        

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายสมหมาย  ดิษยี่ 2.28                               

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายสมหมาย  ดิษยี่ 2.28                               

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายสมหมาย  ดิษยี่ 2.25                               

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายสมหมาย  ดิษยี่ 3.10                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายสมหมาย  ดิษยี่ 3.66                               

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายสมหมาย  ดิษยี่ 1.85                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายสมหมาย  ดิษยี่ 2.25                               

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายสมหมาย  ดิษยี่ 3.16                               

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายสมหมาย  ดิษยี่ 1.49                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายสมหมาย  ดิษยี่   1.38                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายสมหมาย  ดิษยี่   0.56                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายสมหมาย  ดิษยี่   1.11                            

รวม 25.37                          

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายสันติ  พงษท์รัพย์ 21.79                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายสันติ  พงษท์รัพย์ 64.19                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายสันติ  พงษท์รัพย์ 29.07                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายสันติ  พงษท์รัพย์ 27.35                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายสันติ  พงษท์รัพย์ 11.26                          

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายสันติ  พงษท์รัพย์ 22.27                          

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายสันติ  พงษท์รัพย์ 43.63                             

รวม 219.56                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 6.60                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 13.68                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 13.68                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 13.50                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 18.60                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 21.96                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 11.10                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 13.50                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 18.96                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 8.94                               

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 13.20                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายสุชาติ   ปญัญาเนตินาถ 4.20                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 8.28                            



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 3.36                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 6.66                            

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 16.14                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 2.94                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 3.78                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายสุชาติ  ปญัญาเนตินาถ 4.14                               

รวม 229.32                           

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายสุรัตน์   เรืองประยูร 22.89                             

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายสุรัตน์   เรืองประยูร 48.76                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายสุรัตน์   เรืองประยูร 48.76                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายสุรัตน์   เรืองประยูร 48.48                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายสุรัตน์   เรืองประยูร 67.04                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายสุรัตน์   เรืองประยูร 78.84                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายสุรัตน์   เรืองประยูร 40.03                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายสุรัตน์   เรืองประยูร 48.48                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายสุรัตน์   เรืองประยูร 67.35                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายสุรัตน์   เรืองประยูร 30.56                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายสุรัตน์   เรืองประยูร 45.83                             

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายสุรัตน์  เรืองประยูร 28.73                          

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายสุรัตน์  เรืองประยูร 11.82                          

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายสุรัตน์  เรืองประยูร 23.38                          

รวม 610.95                        

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายแสนทว ี จันทนาม 11.40                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายแสนทว ี จันทนาม 11.40                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายแสนทว ี จันทนาม 11.25                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายแสนทว ี จันทนาม 15.50                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายแสนทว ี จันทนาม 18.30                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายแสนทว ี จันทนาม 9.25                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายแสนทว ี จันทนาม 11.25                             

รวม 88.35                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 1.73                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 2.51                               

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 2.51                               

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 3.25                               

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 3.22                               

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 4.09                               

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 2.42                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 3.25                               

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 3.91                               

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 2.21                               

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 2.74                               

ศ.25/25 ก.พ.64 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.74                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.72                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.49                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.72                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.73                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.72                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.72                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.63                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.70                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายอธวิฒัน์   เสริมศิลป์ 0.69                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายอธวิฒัน์  เสริมศิลป์ 1.42                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายอธวิฒัน์  เสริมศิลป์ 0.57                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายอธวิฒัน์  เสริมศิลป์ 1.12                            



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.170/20 ต.ค. 63 นายอธวิฒัน์  เสริมศิลป์ 2.69                               

รวม 44.50                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายอนุชา  พทุธรักษา 1.10                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายอนุชา  พทุธรักษา 2.28                               

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายอนุชา  พทุธรักษา 2.28                               

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายอนุชา  พทุธรักษา 2.25                               

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายอนุชา  พทุธรักษา 3.10                               

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายอนุชา  พทุธรักษา 3.66                               

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายอนุชา  พทุธรักษา 1.85                               

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายอนุชา  พทุธรักษา 2.25                               

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 นายอนุชา  พทุธรักษา 3.16                               

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 นายอนุชา  พทุธรักษา 1.49                               

ศ.222/21 ส.ค. 62 นายอนุชา  พทุธรักษา 1.38                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 นายอนุชา  พทุธรักษา 0.56                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 นายอนุชา  พทุธรักษา 1.11                            

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายอนุชา  พทุธรักษา 2.20                               

รวม 28.67                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 นายอนุชิต  สารภาพ 21.79                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 นายอนุชิต  สารภาพ 43.63                             

รวม 65.42                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายอภชิาติ   กองเพชร 5.18                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายอภชิาติ   กองเพชร 5.04                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายอภชิาติ   กองเพชร 3.43                               

ศ.16/17 มี.ค. 64 นายอภชิาติ   กองเพชร 10.15                          

ศ.9/28 พ.ค.64 นายอภชิาติ   กองเพชร 5.04                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายอภชิาติ   กองเพชร 5.11                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายอภชิาติ   กองเพชร 5.04                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายอภชิาติ   กองเพชร 4.41                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายอภชิาติ   กองเพชร 4.83                               

ศ.4/23 ก.พ. 64 นายอภชิาติ  กองเพชร 12.60                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.1/ 18 มิ.ย. 64 นายอภชิาติ  กองเพชร 8.47                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายอภชิาติ  กองเพชร 5.04                               

ศ.1/ 3 ก.ย. 64 นายอภชิาติ  กองเพชร 2.94                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายอภชิาติ  กองเพชร 4.90                               

รวม 82.18                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 3.70                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 3.60                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 2.45                               

ศ.9/28 พ.ค.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 3.60                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 3.65                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 3.60                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 3.60                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 3.15                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 3.50                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายอมรเทพ  มะโนวรรณ์ 3.45                               

รวม 34.30                             

ศ.25/25 ก.พ.64 นายอิทธฤิทธิ ์ สอนใจ 17.51                             

ศ.35/31 มี.ค.64 นายอิทธฤิทธิ ์ สอนใจ 17.41                             

ศ.6/29 เม.ย.64 นายอิทธฤิทธิ ์ สอนใจ 11.58                             

ศ.9/28 พ.ค.64 นายอิทธฤิทธิ ์ สอนใจ 17.41                             

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายอิทธฤิทธิ ์ สอนใจ 17.25                             

ศ.21/28 พ.ค.64 นายอิทธฤิทธิ ์ สอนใจ 17.41                             

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายอิทธฤิทธิ ์ สอนใจ 17.41                             

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายอิทธฤิทธิ ์ สอนใจ 15.33                             

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายอิทธฤิทธิ ์ สอนใจ 17.14                             

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายอิทธฤิทธิ ์ สอนใจ 17.14                             

รวม 165.59                           

ศ.25/25 ก.พ.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 4.44                               

ศ.35/31 มี.ค.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 4.32                               

ศ.6/29 เม.ย.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 2.94                               



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.9/28 พ.ค.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 4.32                               

ศ.14/28 พ.ค. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 4.38                               

ศ.21/28 พ.ค.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 4.32                               

ศ.18/25 มิ.ย.64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 4.32                               

ศ.26/25 มิ.ย. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 3.78                               

ศ.20/29 ก.ย. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 4.20                               

ศ.23/29 ก.ย. 64 นายเอนก  ทองกระจ่าง 4.14                               

รวม 41.16                             

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 นายเอนก  ปั้นรัก 46.48                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 นายเอนก  ปั้นรัก 46.48                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 นายเอนก  ปั้นรัก 46.23                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 นายเอนก  ปั้นรัก 63.94                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 นายเอนก  ปั้นรัก 75.18                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 นายเอนก  ปั้นรัก 38.18                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 นายเอนก  ปั้นรัก 46.23                             

รวม 362.72                           

ศ.4/23 ก.พ. 64 ร.ท.-ร.น.บริรักษ ์ ศิริสวสัดิบตุร 14.40                             

ศ.16/17 มี.ค. 64 ร.ท.-ร.น.บริรักษ ์ ศิริสวสัดิบตุร 11.60                             

รวม 26.00                             

ศ.305/ 30 ต.ค. 62 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 8.80                               

ศ.146/ 30 พ.ค. 62 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 18.24                             

ศ.158/ 30 พ.ค. 62 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 18.24                             

ศ.161/ 13 มิ.ย. 62 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 18.00                             

ศ.176/ 28 มิ.ย. 62 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 24.80                             

ศ.182/ 28 มิ.ย. 62 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 29.28                             

ศ.187/ 28 มิ.ย. 62 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 14.80                             

ศ.190/ 28 มิ.ย. 62 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 18.00                             

ศ.196/ 10 ก.ค. 62 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 25.28                             

ศ.209/ 19 ก.ค. 62 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 11.92                             

ศ.307/ 30 ต.ค. 62 ร้อยโทนนท ์  พนูธเนศ 17.60                             



ล ำดบั แฟ้มคดี ชื่อ - สกุล จ ำนวนเงิน

ศ.220/20 ส.ค. 62 ร้อยโทนนท ์ พนูธเนศ 11.12                          

ศ.222/21 ส.ค. 62 ร้อยโทนนท ์ พนูธเนศ 9.66                            

ศ.230/21 ส.ค. 62 ร้อยโทนนท ์ พนูธเนศ 3.92                            

ศ.268/24 ก.ย. 62 ร้อยโทนนท ์ พนูธเนศ 7.77                            

รวม 237.43                           


