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ล ำดับ แฟ้มคดีที่ ชือ่ นำมสกุล จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
1 ศ.4/12.10.59 สินบน

นายกลิุศ สมบัติศิริ 374.49              
นายจ าเริญ โพธิยอด 341.70              
นายไพศาล ชื่นจติร 341.70              
นายวรวุฒิ วิบูลยศิ์ริชัย 325.61              
นายพงศ์ศักด์ิ ธนะวัฒนานนท์ 293.43              
นายธีระชาติ อนิทริง 277.34              
นายวรชิต เดชบวรลักษณ์ 277.34              
นายกติิภูมิ คีรีวรรณ 277.34              
นายอภิณินทร์ ชิณวงศ์ 277.34              
นายกติติพงค์ การอนิทร์ 277.34              
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 277.34              
ส.อ.ชาญชัย แกว้สุจริต 277.34              
นายพลวรรธน์ รัศมีเพ็ญ 277.34              
นายอฑิรุจ แกน่สาร 277.34              
นายพีรฐา ศศะภูริ 277.34              
นายสัญติ พงษ์ทรัพย์ 277.34              
นายวรุษ ประชันกร 277.34              
นายนล เชื่อมสุข 128.72              
นายดลวิทย์ พุทธเจริญทอง 128.72              
นายธีรวัฒน์ สหุนาฬุ 128.72              
นายพรชัย เกศไตรทิพย์ 128.72              
นายธนกฤต ล้ินทอง 128.72              
นายวาริส วิสารทานนท์ 128.72              
น.ส.ธนวรรณ เหล็กงาม 128.72              
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 128.72              
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 128.72              
นายฐิติพงศ์ ค าผุย 112.63              
นายวิชาญ เปล่ียมปล้ืม 112.63              
น.ส.มัชฌิมา คีรีเพ็ชร 112.63              
น.ส.นุชาภา สังขกร 112.63              
น.ส.ชลอสิน ชูสาย 112.63              
นายณัฏฐภูมิ มนัสสิริเกยีรติ 112.63              
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 112.63              
น.ส.สุนีย์ ปิยะจติติ 112.63              
น.ส.วาสินา เกษรบัว 112.63              
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 112.63              

ประกำศรำยชือ่ผู้มีสิทธริับเงินสินบนรำงวลั
ด่ำนศุลกำกรมุกดำหำร



นายกลุวัฒน์ ปานคง 96.54               
นายสุริยา เร้าเขตร์กจิ 96.54               
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 96.54               
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 96.54               
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 96.54               
น.ส.กาญจนา แปลงดี 96.54               
น.ส.ปุณยวีร์ จนัทร์เพ็ญประสาน 96.54               
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 96.54               
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 96.54               
นายพีระพงษ์ สินธุ์นอง 96.54               
น.ส.สุณิสา มหาชัย 96.54               
นายสุริยา สมบูรณ์ 16.09               
นายสมหมาย ดิษยี่ 16.09               
น.ส.ยภุา วนิดา 16.09               

8,400.00
2 ศ.70/08.05.60 สินบน 9,615.10          

นายกลิุศ สมบัติศิริ 375.03              
นายชัยยทุธ ค าคุณ 340.49              
นายไพศาล ชื่นจติร 340.49              
นายวรวุฒิ วิบูลยศิ์ริชัย 322.78              
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 322.78              
นายถวัลย์ รอดจติต์ 305.07              
นายธีระชาติ อนิทริง 287.36              
นายวรชิต เดชบวรลักษณ์ 287.36              
นายกติิภูมิ คีรีวรรณ 287.36              
นายพชรดนัย ปาณธูป 269.65              
นายวันชัย แทนทรัพย์ 269.65              
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 269.65              
นายเชาว์วัศ สกลุวรวิทย์ 269.65              
นายณัฐพงศ์ ต้ังวิทยาภูมิ 269.65              
นายศตนาวิญญ ไพวงศ์ 269.65              
นายอฑิรุจ แกน่สาร 269.65              
นายวรุษ ประชันกร 269.65              
นายสัญติ พงษ์ทรัพย์ 269.65              
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 269.65              
นายสาโรจน์ วรรณจนา 269.65              
นายชาญฤทธิ์ แตงออ่น 269.65              
นายสุรชัย แสงอากาศ 269.65              
นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม 141.68              
นายนล เชื่อมสุข 141.68              

รวมเงิน



นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 141.68              
นายธนกฤต ล้ินทอง 141.68              
นายพรชัย เกศไตรทิพย์ 141.68              
นายธีวัฒน์ สหุนาฬุ 141.68              
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 141.68              
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 141.68              
นายชาญ ภูส่มบูรณ์ 123.97              
นายธนศักด์ิ โกษาผล 123.97              
นายฐิติพงศ์ ค าผุย 123.97              
นายประทีป พานทอง 123.97              
น.ส.นุชาภา สังขกร 123.97              
น.ส.ชลอสิน ชูสาย 123.97              
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 123.97              
น.ส.วาสินา เกษรบัว 123.97              
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 123.97              
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 106.26              
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 106.26              
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 106.26              
น.ส.กาญจนา แปลงดี 106.26              
น.ส.ปุณยวีร์ จนัทร์เพ็ญประสาน 106.26              
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 106.26              
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 106.26              
นายพีระพงษ์ สินธุ์นอง 106.26              
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 106.26              
นายสมหมาย ดิษยี่ 17.71               
น.ส.ยภุา วนิดา 17.71               

9,615.10
3 ศ.88/11.07.60 สินบน 5,705.60          

นายกลิุศ สมบัติศิริ 234.83              
นายชัยยทุธ ค าคุณ 212.43              
นายวรวุฒิ วิบูลยศิ์ริชัย 201.13              
นายถวัลย์ รอดจติต์ 189.83              
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 178.53              
นายณัฐวุฒิ สระฏัน 178.53              
นายวรชิต เดชบวรลักษณ์ 178.53              
นายกติิภูมิ คีรีวรรณ 178.53              
นายวันชัย แทนทรัพย์ 178.53              
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 178.53              
นายเชาว์วัศ สกลุวรวิทย์ 167.23              

รวมเงิน



นายณัฐพงศ์ ต้ังวิทยาภูมิ 167.23              
นายศตนาวิญญ ไพวงศ์ 167.23              
นายอฑิรุจ แกน่สาร 167.23              
นายวรุษ ประชันกร 167.23              
นายสัญติ พงษ์ทรัพย์ 167.23              
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 167.23              
นายสาโรจน์ วรรณจนา 167.23              
นายชาญฤทธิ์ แตงออ่น 167.23              
นายสุรชัย แสงอากาศ 167.23              
นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม 90.40               
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 90.40               
นายนล เชื่อมสุข 90.40               
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 90.40               
นายฐิติพงศ์ ค าผุย 79.10               
นายธนศักด์ิ โกษาผล 79.10               
น.ส.นุชาภา สังขกร 79.10               
น.ส.ชลอสิน ชูสาย 79.10               
นายศรตม์ ดิษฐปาน 79.10               
นายธัชกร อนิทเอบิ 79.10               
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 79.10               
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 79.10               
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 79.10               
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 67.80               
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 67.80               
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 67.80               
น.ส.กาญจนา แปลงดี 67.80               
น.ส.ปุณยวีร์ จนัทร์เพ็ญประสาน 67.80               
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 67.80               
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 67.80               
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 67.80               
นายพีระพงษ์ สินธุ์นอง 67.80               
นายสมหมาย ดิษยี่ 11.30               
น.ส.ยภุา วนิดา 11.30               

5,288.00
4 ล.2/08.11.60 สินบน

นายกลิุศ สมบัติศิริ 128.72
นายชัยยทุธ ค าคุณ 116.88
นายวรวุฒิ วิบูลยศิ์ริชัย 110.80
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 98.64
นายถวัลย์ รอดจติต์ 104.72

รวมเงิน



นายณัฐวุฒิ สระฏัน 98.64
นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 92.56
นายนิโรธ วัติรางกลู 92.56
นายวันชัย แทนทรัพย์ 92.56
นายกติิภูมิ ศีรีวรรณ 98.64
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 92.56
นายเชาว์วัศ สกลุวรวิทย์ 92.56
นายอฑิรุจ แกน่สาร 92.56
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 92.56
นายสัญติ พงษ์ทรัพย์ 92.56
นายวรุษ ประชันกร 92.56
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุรัส 92.56
นายชาญฤทธิ์ แตงออ่น 92.56
นายสาโรจน์ วรรณจนา 92.56
นายวิสูตร บุญวงศ์ 92.56
นายนล เชื่อมสุข 48.64
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 48.64
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 48.64
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 48.64
นายฐิติพงศ์ ค าผุย 42.56
น.ส.นุชาภา สังขกร 42.56
น.ส.ชลอสิน ชูสาย 42.56
น.ส.วัสริอาภรณ์ สุดใจ 42.56
นายศรตม์ ดิษฐปาน 42.56
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 42.56
นายธัชกร อนิทเอบิ 42.56
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 42.56
นางณัฏฐิกา อากาศโสภา 42.56
นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 42.56
นางสาวสาวิตรี ตันเจริญ 42.56
นายแทน พักพิง 36.48
นายมานะ ระหาญ 36.48
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 36.48
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 36.48
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 36.48
น.ส.กาญจนา แปลงดี 36.48
น.ส.ปุณยวีร์ จนัทร์เพ็ญประสาน 36.48
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 36.48
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 36.48
นายพีระพงษ์ สินธุ์นอง 36.48



นายสมหมาย ดิษยี่ 6.08
น.ส.ยภุา วนิดา 6.08

3,000.00
5 ศ.4/20.04.62 สินบน 12,800.00         

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 524.82
นายชัยยทุธ ค าคุณ 499.09
นายธาดา ชุมไชโย 449.77
นายสมยศ กนัแตง 425.11
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 400.45
นายประชา ศรีบุญส่ง 400.45
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 400.45
นายเดชา วิชัยดิษฐ 400.45
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 400.45
น.ส.จารินี เดชช านาญ 400.45
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 400.45
นายเอกอทัธ โตสมบุญ 375.79
นายณัฐพงศ์ ต้ังวิทยาภูมิ 375.79
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 375.79
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 375.79
นายชาญฤทธิ์ แตงออ่น 375.79
นายสัญติ พงษ์ทรัพย์ 375.79
นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 375.79
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 375.79
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 375.79
นายพิสิทธิ์ ต๊ะสุ 375.79
นายศศิน ปงรังษี 221.94
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 197.28
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 197.28
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 197.28
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 197.28
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 197.28
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 172.62
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 172.62
นายศรตม์ ดิษฐปาน 172.62
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 172.62
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 172.62
นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 172.62
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 172.62
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 172.62
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 172.62

รวมเงิน



นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 172.62
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 172.62
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 147.96
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 147.96
น.ส.กาญจนา แปลงดี 147.96
น.ส.ปุณยวีร์ จนัทร์เพ็ญประสาน 147.96
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 147.96
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 147.96
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 147.96
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 147.96
นายสมหมาย ดิษยี่ 24.66
นางเบญจวรรณ ประภักดี 24.66

12,800.00
6 ศ.10/28.05.62 5,184.00          

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 202.13
นายชัยยทุธ ค าคุณ 191.83
นายธาดา ชุมไชโย 172.95
นายสมยศ กนัแตง 163.51
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 154.07
นายเดชา วิชัยดิษฐ 154.07
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 154.07
นายประชา ศรีบุญส่ง 154.07
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 154.07
น.ส.จารินี เดชช านาญ 154.07
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 154.07
นายเอกอทัธ โตสมบุญ 144.63
นายณัฐพงศ์ ต้ังวิทยาภูมิ 144.63
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 144.63
นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 144.63
นายสัญติ พงษ์ทรัพย์ 144.63
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 144.63
นายชาญฤทธิ์ แตงออ่น 144.63
นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 144.63
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 144.63
นายพิสิทธิ์ ต๊ะสุ 144.63
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 144.63
นายศศิน ปงรังษี 84.96
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 75.52
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 75.52
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 75.52

รวมเงิน



นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 75.52
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 75.52
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 66.08
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 66.08
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 66.08
นายศรตม์ ดิษฐปาน 66.08
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 66.08
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 66.08
นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 66.08
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 66.08
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 66.08
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 66.08
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 66.08
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 66.08
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 56.64
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 56.64
น.ส.กาญจนา แปลงดี 56.64
นายกฤตภัค ทองสุขแกว้ 56.64
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 56.64
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 56.64
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 56.64
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 56.64
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 56.64
นายสมหมาย ดิษยี่ 9.44
นางเบญจวรรณ ประภักดี 9.44

5,184.00          
7 ศ.13/23.07.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 909.04
นายชัยยทุธ ค าคุณ 863.03
นายธาดา ชุมไชโย 768.29
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 768.29
นายสมยศ กนัแตง 720.92
นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 673.55
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 673.55
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 673.55
นายประชา ศรีบุญส่ง 673.55
นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 673.55
นายเดชา วิชัยดิษฐ 673.55
นายถาวร เอี่ยมพิบูลย์ 673.55
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 673.55

รวมเงิน



นายสุรัตน์ เรืองประยรู 673.55
น.ส.จารินี เดชช านาญ 673.55
นายปรีชา สุขจดิษฐ์ 673.55
นายปัญญา สรรเพชญวิทยา 673.55
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 626.18
นายเอนก ปัน้รัก 626.18
น.ส.ลลิตา ตรีสินธุสมบัติ 626.18
น.ส.สุวรรณี เชาว์เจริญชล 626.18
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 626.18
นายนพปฎล ศิริขนัธ์ 626.18
นายไพบูลย์ ธนะจนิดานนท์ 626.18
นายสุธี พานิช 626.18
นางกณัฐณา ระฆังทอง 626.18
นางอรนุช สังขวรรณ 626.18
นายกนก รัตน์สูงเนิน 626.18
น.ส.ดวงกมล ล้ีวริทธิ์นันท์ 626.18
ร.ต.อ.ธนวิน ทัตธนนันท์ 626.18
น.ส.ภัทรานิษฐ์ สุขเอม 626.18
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 626.18
นายไพโรจน์ ศรีบุญนาค 626.18
นายณัฐภูมิ ดอกพุฒ 626.18
นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 626.18
นายอลัุย พาออ่นตา 626.18
นายวิบุญฤทธิ์ ศรีบุญนาค 626.18
นายวินัย สิงห์แกว้ 626.18
นายชัชวาลย์ ถามา 626.18
นายปราโมทย์ สร้อยสิงห์ 626.18
นายชาญฤทธิ์ แตงออ่น 626.18
นายวันชัย จิ๋วเจริญ 626.18
นายมิง่มิตร บุญเขตการ 626.18
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 626.18
นายสุวีป สุรัตนกลู 626.18
นายมีชัย มีนาค 626.18
นายสมบัติ แสงไทย 626.18
นายสหัส เยน็ภูท่อง 626.18
นายวิสุทธิ์ ศรีสุวรรณ 626.18
นายเขม็ชัย จนัทร์วิเชียร 626.18
นายธวัช พานทอง 626.18
จ.อ.สงคราม ไชยมงคล 626.18
จ.ส.ท.ประจกัษ์ พฤกษฑลกลุ 626.18



นายวิสูตร บุญวงศ์ 626.18
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 626.18
นายรัฐธนนท์ เฮงโชคภูวิรัชต์ 626.18
นายรัชกฤช บวรวิชญกลุ 626.18
นายศศิน ปงรังษี 426.33
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 378.96
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 378.96
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 378.96
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 378.96
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 378.96
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 331.59
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 331.59
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 331.59
นายศรตม์ ดิษฐปาน 331.59
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 331.59
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 331.59
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 331.59
นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 331.59
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 331.59
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 331.59
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 331.59
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 331.59
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 284.22
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 284.22
น.ส.กาญจนา แปลงดี 284.22
นายสมบุญ การะเกตุ 284.22
น.ส.สุวภัทร ค้ากระโทก 284.22
น.ส.นุชจริา เตโช 284.22
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 284.22
น.ส.ชลธิชา ปัชชามาตย์ 284.22
นายวิชัย ข างาม 284.22
นายเผด็จ ตันตยานนท์ 284.22
นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 284.22
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 284.22
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 284.22
นายแสนทวี จนัทนาม 284.22
นายสมัชชา วงศ์แสนประเสริฐ 284.22
นายนิคม ช่องบัว 284.22
นายเอกวิทย์ วิมิตตะนันทกลุ 284.22
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 284.22



นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 284.22
นายชยานนท์ สุดสนอง 284.22
นายวิชิต สุตะรัตน์ 284.22
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 284.22
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 284.22
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 284.22
นางเบญจวรรณ ประภักดี 47.37
นายสมหมาย ดิษยี่ 47.37

50,375.60
8 ศ.15/25.07.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 634.03
นายชัยยทุธ ค าคุณ 602.00
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 602.00
นายชูชัย อดุมโภชน์ 602.00
นายสรศักด์ิ มีนะโตรี 569.53
นางชลิดา พันธ์กระวี 569.53
นายบุญเทียม โชควิวัฒน 569.53
นายธาดา ชุมไชโย 537.06
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 537.06
นายสมยศ กนัแตง 504.59
นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 472.12
นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 472.12
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 472.12
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 472.12
นายเดชา วิชัยดิษฐ 472.12
นายประชา ศรีบุญส่ง 472.12
นายปรีชา สุขจดิษฐ์ 472.12
นายถาวร เอี่ยมพิบูลย์ 472.12
น.ส.จารินี เดชช านาญ 472.12
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 472.12
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 472.12
นายปัญญา สรรเพชญวิทยา 472.12
น.ส.ภัทรานิษฐ์ สุขเอม 439.65
นายเอนก ปัน้รัก 439.65
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 439.65
น.ส.ลลิตา ตรีสินธุสมบัติ 439.65
น.ส.สุวรรณี เชาว์เจริญชล 439.65
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 439.65
นายนพปฎล ศิริขนัธ์ 439.65
นางอรนุช สังขวรรณ 439.65

รวมเงิน



นางกณัฐณา ระฆังทอง 439.65
นายกนก รัตน์สูงเนิน 439.65
นายสุธี พานิช 439.65
นายอลัุย พาออ่นตา 439.65
นายไพบูลย์ ธนะจนิดานนท์ 439.65
น.ส.ดวงกมล ล้ีวริทธิ์นันท์ 439.65
ร.ต.อ.ธนวิน ทัตธนนันท์ 439.65
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 439.65
นายไพโรจน์ ศรีบุญนาค 439.65
นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 439.65
นายณัฐภูมิ ดอกพุฒ 439.65
นายสหัส เยน็ภูท่อง 439.65
นายสมบัติ แสงไทย 439.65
นายวิสุทธิ์ ศรีสุวรรณ 439.65
นายเขม็ชัย จนัทร์วิเชียร 439.65
นายธวัช พานทอง 439.65
จ.อ.สงคราม ไชยมงคล 439.65
จ.ส.ท.ประจกัษ์ พฤกษฑลกลุ 439.65
นายวันชัย จิ๋วเจริญ 439.65
นายชาญฤทธิ์ แตงออ่น 439.65
นายปราโมทย์ สร้อยสิงห์ 439.65
นายชัชวาลย์ ถามา 439.65
นายมิง่มิตร บุญเขตการ 439.65
นายมีชัย มีนาค 439.65
นายสุวีป สุรัตนกลู 439.65
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 439.65
นายวินัย สิงห์แกว้ 439.65
นายวิบุญฤทธิ์ ศรีบุญนาค 439.65
นายรัฐธนนท์ เฮงโชคภูวิรัชต์ 439.65
นายรัชกฤช บวรวิชญกลุ 439.65
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 439.65
นายวิสูตร บุญวงศ์ 439.65
นายศศิน ปงรังษี 292.23
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 259.76
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 259.76
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 259.76
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 259.76
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 259.76
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 227.29
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 227.29



น.ส.ภาวดี ด าจติุ 227.29
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 227.29
นายศรตม์ ดิษฐปาน 227.29
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 227.29
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 227.29
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 227.29
นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 227.29
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 227.29
นางสุรินทร์ รุ่งเนียม 227.29
น.ส.ทิพยม์าตร์ ตงล้ิม 227.29
น.ส.เกศิณี กนัทะสี 227.29
น.ส.บุณยวีร์ รุจรัิตนะโรจน์ 227.29
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 227.29
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 227.29
น.ส.สุวภัทร ค้ากระโทก 194.82
น.ส.ชุติมา ปัทมากร 194.82
นายสมบุญ การะเกตุ 194.82
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 194.82
น.ส.ชลธิชา ปัชชามาตย์ 194.82
น.ส.นุชจริา เตโช 194.82
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 194.82
น.ส.นุศรา เพี้ยนสวัสด์ิ 194.82
น.ส.กาญจนา แปลงดี 194.82
นายเผด็จ ตันตยานนท์ 194.82
นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 194.82
นายวิชัย ข างาม 194.82
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 194.82
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 194.82
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 194.82
นายเอกวิทย์ วิมิตตะนันทกลุ 194.82
นายนิคม ช่องบัว 194.82
นายแสนทวี จนัทนาม 194.82
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 194.82
นายวิชิต สุตะรัตน์ 194.82
นายชยานนท์ สุดสนอง 194.82
นายสมัชชา วงศ์แสนประเสริฐ 194.82
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 194.82
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 194.82
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 194.82
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 194.82



นางเบญจวรรณ ประภักดี 32.47
น.ส.วรารัตน์ มานะ 32.47
น.ส.สิริการย์ ธนกลุศรีโรจน์ 32.47
น.ส.วิชุดา สลายแผ้ว 32.47
นายสมหมาย ดิษยี่ 32.47
นายพงษ์พันธุ์ จ าเนียรหล้า 32.47
นางสุวรรณี สวนสมบูรณ์ 32.47

39,499.05
9 ศ.7/16.09.62 สินบน 4,055.04          

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 168.42
นายชัยยทุธ ค าคุณ 159.98
นายธาดา ชุมไชโย 144.58
นายสมยศ กนัแตง 136.88
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 129.18
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 129.18
นายประชา ศรีบุญส่ง 129.18
นายเดชา วิชัยดิษฐ 129.18
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 129.18
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 129.18
น.ส.จารินี เดชช านาญ 129.18
นายเอนก ปัน้รัก 121.48
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 121.48
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 121.48
นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 121.48
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 121.48
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 121.48
นายวิสูตร บุญวงศ์ 121.48
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 121.48
นายรัชกฤช บวรวิชญกลุ 121.48
นายศศิน ปงรังษี 69.30
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 61.60
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 61.60
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 61.60
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 61.60
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 61.60
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 53.90
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 53.90
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 53.90
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 53.90
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 53.90

รวมเงิน



นายศรตม์ ดิษฐปาน 53.90
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 53.90
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 53.90
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 53.90
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 53.90
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 53.90
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 46.20
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 46.20
น.ส.กาญจนา แปลงดี 46.20
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 46.20
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 46.20
นายแสนทวี จนัทนาม 46.20
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 46.20
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 46.20
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 46.20
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 46.20
นางเบญจวรรณ ประภักดี 7.70
นายสมหมาย ดิษยี่ 7.70

8,110.08          
10 ศ.1/07.10.62 สินบน 8,396.80          

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 346.84
นายชัยยทุธ ค าคุณ 331.87
นายธาดา ชุมไชโย 301.11
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 270.35
นายเดชา วิชัยดิษฐ 270.35
นายประชา ศรีบุญส่ง 270.35
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 270.35
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 270.35
น.ส.จารินี เดชช านาญ 270.35
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 270.35
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 254.97
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 254.97
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 254.97
นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 254.97
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 254.97
นายวินัย สิงห์แกว้ 254.97
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 254.97
นายวิสูตร บุญวงศ์ 254.97
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 254.97
นายศศิน ปงรังษี 138.42

รวมเงิน



นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 123.04
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 123.04
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 123.04
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 123.04
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 123.04
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 123.04
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 123.04
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 123.04
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 107.66
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 107.66
นายศรตม์ ดิษฐปาน 107.66
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 107.66
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 107.66
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 107.66
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 107.66
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 107.66
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 107.66
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 107.66
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 92.28
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 92.28
น.ส.กาญจนา แปลงดี 92.28
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 92.28
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 92.28
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 92.28
นายแสนทวี จนัทนาม 92.28
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 92.28
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 92.28
นายอนุพงศ์ ประดิษฐพงษ์ 92.28
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 92.28
นางเบญจวรรณ ประภักดี 15.38

8,396.80          
11 ศ.7/29.10.62 17,958.40         

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 718.89

นายชัยยทุธ ค าคุณ 685.47

นายธาดา ชุมไชโย 621.11

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 588.93

นายไชยทัต นิวาศะบุตร 556.75

นายประชา ศรีบุญส่ง 556.75

นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 556.75

นายเดชา วิชัยดิษฐ 556.75

รวมเงิน



นายสุรัตน์ เรืองประยรู 556.75

นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 556.75

น.ส.จารินี เดชช านาญ 556.75

นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 524.57

นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 524.57

นายสมพล ไทยจงรักษ์ 524.57

นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 524.57

น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 524.57

จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 524.57

นายวินัย สิงห์แกว้ 524.57

นายวิสูตร บุญวงศ์ 524.57

นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 524.57

นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 257.44

นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 257.44

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 257.44

ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 257.44

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 257.44

นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 257.44

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 257.44

นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 257.44

นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 225.26
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 225.26
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 225.26
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 225.26
นายศรตม์ ดิษฐปาน 225.26
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 225.26
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 225.26
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 225.26
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 225.26
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 225.26
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 225.26
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 193.08
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 193.08
น.ส.กาญจนา แปลงดี 193.08
นายแสนทวี จนัทนาม 193.08
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 193.08
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 193.08
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 193.08
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 193.08
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 193.08



นายอนุพงศ์ ประดิษฐพงษ์ 193.08
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 193.08
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 32.18
นางเบญจวรรณ ประภักดี 32.18

17,958.40         
12 ศ.8/29.10.62 สินบน 6,400.00          

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 255.54

นายชัยยทุธ ค าคุณ 244.31
นายธาดา ชุมไชโย 221.37
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 209.90
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 198.43
นายประชา ศรีบุญส่ง 198.43
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 198.43
นายเดชา วิชัยดิษฐ 198.43
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 198.43
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 198.43
น.ส.จารินี เดชช านาญ 198.43
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 186.96
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 186.96
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 186.96
นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 186.96
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 186.96
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 186.96
นายวินัย สิงห์แกว้ 186.96
นายวิสูตร บุญวงศ์ 186.96
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 186.96
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 91.76
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 91.76
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 91.76
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 91.76
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 91.76
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 91.76
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 91.76
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 91.76
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 80.29
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 80.29
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 80.29
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 80.29
นายศรตม์ ดิษฐปาน 80.29
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 80.29

รวมเงิน



น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 80.29
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 80.29
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 80.29
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 80.29
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 80.29
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 68.82
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 68.82
น.ส.กาญจนา แปลงดี 68.82
นายแสนทวี จนัทนาม 68.82
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 68.82
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 68.82
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 68.82
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 68.82
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 68.82
นายอนุพงศ์ ประดิษฐพงษ์ 68.82
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 68.82
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 11.47
นางเบญจวรรณ ประภักดี 11.47

6,400.00          
13 ศ.12/20.03.63 สินบน 14,707.50         

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 572.34
นายชัยยทุธ ค าคุณ 547.23
นายธาดา ชุมไชโย 496.88
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 471.70
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 446.53
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 446.53
นายประชา ศรีบุญส่ง 446.53
นายเดชา วิชัยดิษฐ 446.53
น.ส.จารินี เดชช านาญ 446.53
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 446.53
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 446.53
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 421.35
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 421.35
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 421.35
นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 421.35
นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 421.35
นายวินัย สิงห์แกว้ 421.35
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 421.35
นายวิสูตร บุญวงศ์ 421.35
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 212.00

รวมเงิน



นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 212.00
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 212.00
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 212.00
นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 212.00
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 212.00
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 212.00
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 185.50
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 185.50
นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 185.50
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 185.50
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 185.50
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 185.50
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 185.50
นายศรตม์ ดิษฐปาน 185.50
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 185.50
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 185.50
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 185.50
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 185.50
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 159.00
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 159.00
น.ส.กาญจนา แปลงดี 159.00
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 159.00
นายแสนทวี จนัทนาม 159.00
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 159.00
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 159.00
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 159.00
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 159.00
นายกฤตภัค ทองสุขแกว้ 159.00
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 159.00
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 159.00
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 26.50
นางเบญจวรรณ ประภักดี 26.50

14,255.66
14 ศ.1/09.06.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 944.42

นายชัยยทุธ ค าคุณ 897.58

นายธาดา ชุมไชโย 807.98

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 763.18

นายไชยทัต นิวาศะบุตร 718.38

นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 718.38

รวมเงิน



นายประชา ศรีบุญส่ง 718.38

นายเดชา วิชัยดิษฐ 718.38

น.ส.จารินี เดชช านาญ 718.38

นายสุรัตน์ เรืองประยรู 718.38

นายปัญญา สรรพเพชญวิทยา 718.38

นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 718.38

นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 673.58

นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 673.58

นายอภิชาติ กองเพชร 673.58

นายโสภณ รัตนหาญเวทย์ 673.58

นายสามารถ อารีรมย์ 673.58

นายอฑิรุจ แกน่สาร 673.58

นายอเุทน ออ่นตีบ 673.58

นายสัญติ พงษ์ทรัพย์ 673.58

นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 673.58

นายวินัย สิงห์แกว้ 673.58

นายธวัช พานทอง 673.58

นายวันชัย จิ๋วเจริญ 673.58

นายศุลกพ์งศ์ มาลา 673.58

นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 673.58

นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 673.58

นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 673.58

นายวิสูตร บุญวงศ์ 673.58

นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 358.40

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 358.40

นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 358.40

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 358.40

ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 358.40

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 358.40

นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 358.40

นายเรวัตน์ บางพา 358.40

น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 313.60

นายนนท์ โพธิ์ขนุ 313.60

น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 313.60

น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 313.60

น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 313.60

น.ส.ภาวดี ด าจติุ 313.60

นายศรตม์ ดิษฐปาน 313.60

นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 313.60

นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 313.60



นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 313.60

น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 313.60

น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 268.80

น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 268.80

น.ส.กาญจนา แปลงดี 268.80

น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 268.80

นายแสนทวี จนัทนาม 268.80

นายนิคม ช่องบัว 268.80

นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 268.80

นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 268.80

น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 268.80

นายมานะ ระหาญ 268.80

นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 268.80

นายวินัย ข างาม 268.80

นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 268.80

นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 268.80

นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 268.80

น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 268.80

นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 44.80
นางเบญจวรรณ ประภักดี 44.80

31,318.26
15 ศ.2/09.06.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 1,497.27

นายชัยยทุธ ค าคุณ 1,427.04

นายธาดา ชุมไชโย 1,284.58

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 1,213.35

นายไชยทัต นิวาศะบุตร 1,142.12

นายเดชา วิชัยดิษฐ 1,142.12

นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 1,142.12

นายประชา ศรีบุญส่ง 1,142.12

นายสุรัตน์ เรืองประยรู 1,142.12

น.ส.จารินี เดชช านาญ 1,142.12

นายปัญญา สรรเพชญวิทยา 1,142.12

นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 1,142.12

นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 1,070.89

นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 1,070.89

นายอภิชาติ กองเพชร 1,070.89

นายโสภณ รัตนหาญเวทย์ 1,070.89

นายสามารถ อารีรมย์ 1,070.89

นายอฑิรุจ แกน่สาร 1,070.89

รวมเงิน



นายอเุทน ออ่นตีบ 1,070.89

นายสัญติ พงษ์ทรัพย์ 1,070.89

นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 1,070.89

นายวินัย สิงห์แกว้ 1,070.89

นายธวัช พานทอง 1,070.89

นายวันชัย จิ๋วเจริญ 1,070.89

นายศุลกพ์งศ์ มาลา 1,070.89

นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 1,070.89

นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 1,070.89

นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 1,070.89

นายวิสูตร บุญวงศ์ 1,070.89

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 569.84

นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 569.84

นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 569.84

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 569.84

ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 569.84

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 569.84

นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 569.84

นายเรวัตร บางพา 569.84

น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 498.61

นายนนท์ โพธิ์ขนุ 498.61

น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 498.61

น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 498.61

น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 498.61

น.ส.ภาวดี ด าจติุ 498.61

นายศรตม์ ดิษฐปาน 498.61

นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 498.61

นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 498.61

นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 498.61

น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 498.61

น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 427.38

น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 427.38

น.ส.กาญจนา แปลงดี 427.38

น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 427.38

นายแสนทวี จนัทนาม 427.38

นายนิคม ช่องบัว 427.38

นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 427.38

นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 427.38

น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 427.38

นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 427.38



นายมานะ ระหาญ 427.38

นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 427.38

นายวิชัย ข างาม 427.38

น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 427.38

นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 427.38

นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 427.38

นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 71.23

นางเบญจวรรณ ประภักดี 71.23

49,788.30
16 ศ.8/15.06.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 94.52
นายชัยยทุธ ค าคุณ 91.82
นายธาดา ชุมไชโย 83.14
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 78.80
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 74.46
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 74.46
นายประชา ศรีบุญส่ง 74.46
นายเดชา วิชัยดิษฐ 74.46
น.ส.จารินี เดชช านาญ 74.46
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 74.46
นายปัญญา สรรพเพชญวิทยา 74.46
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 70.12
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 70.12
นายอภิชาติ กองเพชร 70.12
นายสัญติ พงษ์ทรัพย์ 70.12
นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 70.12
นายวินัย สิงห์แกว้ 70.12
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 70.12
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 70.12
นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 70.12
นายวิสูตร บุญวงศ์ 70.12
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 34.72
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 34.72
นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 34.72
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 34.72
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 34.72
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 34.72
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 34.72
นายเรวัตน์ บางพา 34.72
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 30.38

รวมเงิน



นายนนท์ โพธิ์ขนุ 30.38
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 30.38
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 30.38
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 30.38
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 30.38
นายศรตม์ ดิษฐปาน 30.38
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 30.38
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 30.38
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 30.38
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 30.38
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 26.04
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 26.04
น.ส.กาญจนา แปลงดี 26.04
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 26.04
นายแสนทวี จนัทนาม 26.04
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 26.04
นายมานะ ระหาญ 26.04
นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 26.04
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 26.04
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 26.04
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 26.04
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 26.04
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 4.34
นางเบญจวรรณ ประภักดี 4.34

2,503.80
17 ศ.6/23.12.63

นายพชร อนันตศิลป์ 24.45
นายชัยยทุธ ค าคุณ 24.46
นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ 22.28
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 21.19
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 20.10
นายประทีป สมมัง 20.10
นายประชา ศรีบุญส่ง 20.10
นายเดชา วิชัยดิษฐ 20.10
นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 20.10
นายวิมล สุขช่วย 20.10
นายชัยพงศ์ พิทักษ์มงคล 20.10
นายปัญญา สรรพเพชญวิทยา 20.10
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 19.01
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 19.01

รวมเงิน



นายสานุ ศิลปไชย 19.01
นายธนดล เกษา 19.01
นายภูริวัฒน์ ธัมมารักขติานนท์ 19.01
นายมานะ ไตรยวีร์ 19.01
นายนครินทร์ พานิชย์ 19.01
นายอมรเทพ มะโนวรรณ์ 19.01
น.ส.สุมาลี กล่ินหอม 19.01
นายวิสูตร บุญวงศ์ 19.01
นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 19.01
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 19.01
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 8.72
น.ส.จาริณี เดชช านาญ 8.72
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 8.72
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 8.72
น.ส.นุชรีย์ ดีเจริญ 8.72
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 8.72
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 8.72
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 7.63
นายทรงคุณ โชคคติวัฒน์ 7.63
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 7.63
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 7.63
นายสามารถ อารีรมย์ 7.63
นายอฑิรุจ แกน่สาร 7.63
นายเพิ่มพงษ์ อนินอก 7.63
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 7.63
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 7.63
น.ส.แกว้ ศรีหนูข า 7.63
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 7.63
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 7.63
นายธวัช พานทอง 7.63
นายศุลกพ์งศ์ มาลา 7.63
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 7.63
นายสาคร บรรดาศักด์ิ 7.63
นายมังกร มุนิจารวัฒนกลุ 7.63
นายทัศวัตร์ ธันวานนท์ 7.63
นายบริภัทร เพ็ญศรีชล 7.63
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 6.54
น.ส.ศิริญญา พรหมหมัด 6.54
น.ส.กาญจนา แปลงดี 6.54
น.ส.วิชุดา สลายแผ้ว 6.54



น.ส.สิริการย์ ธนกลุศรีโรจน์ 6.54
น.ส.นุศรา เพี้ยนสวัสด์ิ 6.54
น.ส.สมร วามะลุน 6.54
นายมานะ ระหาญ 6.54
นายแสนทวี จนัทนาม 6.54
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 6.54
นายนิคม ช่องบัว 6.54
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 6.54
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 6.54
นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 6.54
นายกฤตภัค ธนธัญญาเลิศ 6.54
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 6.54
นายศุภสิทธิ์ บุบผาสังข์ 6.54
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 6.54
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 6.54
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 6.54
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 1.09

819.20
18 ล.12/24.07.53

นายผาสุข เชยชม 293.36

นายภานุวัฒน์ พณิชสมสิริ 293.36

นายเลิศชาย ทองเยน็ 293.36

นายอภินันท์ ธนะมูล 293.36

นายเจนณรงค์ พยคัฆพงษ์ 293.36

นายสมชาย บุญญะบุญญา 293.30

1,760.10
19 ล.25/28.10.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 171.58
นายไพศาล ชื่นจติร 163.45
นายวรวุฒิ วิบูลยศิ์ริชัย 147.21
นายธีระชาติ อนิทริง 130.97
นายนิคม องัสกลุอาภรณ์ 122.85
นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 122.85
นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 122.85
นายศักด์ิชาย ติรกจิพงษ์พันธ์ 122.85
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 122.85
นายชนินทร ศุภรินทร์ 130.97
นายก าธร เจริญสุข 130.97
นายกติติพงษ์ ปัทมากร 122.85
นายเชาว์วัศ สกลุวรวิทย์ 122.85

รวมเงิน

รวมเงิน



นายธนนชัย กานตพิชาน 122.85
นายเรวัตน์ บางพา 122.85
นายนิพนธ์ ทองพุก 122.85
น.ส.วิไลวรรรณ แสนมนตรี 122.85
นายชัยเสฏฐ์ ธนะเจริญปทีป 122.85
นายณัฐพงศ์ ต้ังวิทยาภูมิ 122.85
นายสิทธิชัย ชินวินิจกลุ 122.85
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 122.85
นายรณกฤต บ ารุงสุขสวัสติ 122.85
นางยพุิน ศริเลิศพิทักษ์ 122.85
นายวินัย สิงห์แกว้ 122.85
นายวิบุญฤทธ์ ศรีบุญนาค 122.85
นายไพฑูรย์ บ าเพ็ญกลึง 122.85
จ.อ.อภินันท์ น้อมระวี 122.85
นายประเสริฐ เอี่ยมรอด 122.85
น.ส.ธนันนภัทร์ รัตนาคณหุตานนท์ 122.85
น.ส.รุจดิา รัตนาคณหุตานนท์ 122.85
น.ส.นวลอนงค์ สุขสมโสตร์ 122.85
นายธนกฤต ล้ินทอง 64.96
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 64.96
นายนล เชื่อมสุข 64.96
นายดลวิทย์ พุทธเจริญทอง 64.96
นายธีรวัฒน์ สหุนาฬุ 64.96
นายพรชัย เกศไตรทิพย์ 64.96
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 64.96
นายวิฑูรย์ อาจารียวุฒิ 64.96
นายสมชาย นิยมชาติ 64.96
นายยคุลธร รัตนานนท์ 64.96
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 64.96
นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 56.84
นายฐิติพงศ์ ค าผุย 56.84
นายพิภัทร์ สิริจ ารัสสกลุ 56.84
นายวิชาญ เปล่ียมปล้ืม 56.84
น.ส.มัชฌิมา คีรีเพ็ชร 56.84
น.ส.นุชาภา สังขกร 56.84
น.ส.ชลอสิน ชูสาย 56.84
นางพรพิมล ผดุงชอบ 56.84
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 56.84
น.ส.วาสินา เกษรบัว 56.84
นายสมบุญ การะเกตุ 48.72



น.ส.ภรณ์ภัทรศร คล้ายสุบรรณ 48.72
น.ส.ไพริน ทรัพยโ์มกข์ 48.72
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 48.72
น.ส.กาญจนา แปลงดี 48.72
น.ส.นุศรา เพี้นสวัสด์ิ 48.72
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 48.72
นายสันตนันต์ รักษาคง 48.72
น.ส.ดวงใจ สวยค้าขา้ว 48.72
นายณัชพล เลิศวัฒนาศิริกลุ 48.72
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 48.72
น.ส.ร าเพย ยั่งยนื 48.72
นายเอนก ทองกระจา่ง 48.72
นายฉตัราวรรณ สาหร่ายรักษ์ 48.72
นายนฤเทพ หลงรักษ์ 48.72
นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 48.72
นายสมัชชา วงศ์แสนประเสริฐ 48.72
ว่าที่ รท.เอกวิทย์ วิมิตตะนันทกลุ 48.72
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 8.12
นายสมหมาย ดิษยี่ 8.12
นายสุริยา สมบูรณ์ 8.12
น.ส.ยภุา วนิดา 8.12

6,138.80
20 ล.2/08.11.60

นายกลิุศ สมบัติศิริ 128.72
นายชัยยทุธ ค าคุณ 116.88
นายวรวุฒิ วิบูลยศิ์ริชัย 110.80
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 98.64
นายถวัลย์ รอดจติต์ 104.72
นายณัฐวุฒิ สระฏัน 98.64
นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 92.56
นายนิโรธ วัติรางกลู 92.56
นายวันชัย แทนทรัพย์ 92.56
นายกติิภูมิ ศีรีวรรณ 98.64
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 92.56
นายเชาว์วัศ สกลุวรวิทย์ 92.56
นายอฑิรุจ แกน่สาร 92.56
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 92.56
นายสัญติ พงษ์ทรัพย์ 92.56
นายวรุษ ประชันกร 92.56
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุรัส 92.56

รวมเงิน



นายชาญฤทธิ์ แตงออ่น 92.56
นายสาโรจน์ วรรณจนา 92.56
นายวิสูตร บุญวงศ์ 92.56
นายนล เชื่อมสุข 48.64
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 48.64
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 48.64
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 48.64
นายฐิติพงศ์ ค าผุย 42.56
น.ส.นุชาภา สังขกร 42.56
น.ส.ชลอสิน ชูสาย 42.56
น.ส.วัสริอาภรณ์ สุดใจ 42.56
นายศรตม์ ดิษฐปาน 42.56
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 42.56
นายธัชกร อนิทเอบิ 42.56
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 42.56
นางณัฏฐิกา อากาศโสภา 42.56
นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 42.56
นางสาวสาวิตรี ตันเจริญ 42.56
นายแทน พักพิง 36.48
นายมานะ ระหาญ 36.48
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 36.48
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 36.48
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 36.48
น.ส.กาญจนา แปลงดี 36.48
น.ส.ปุณยวีร์ จนัทร์เพ็ญประสาน 36.48
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 36.48
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 36.48
นายพีระพงษ์ สินธุ์นอง 36.48
นายสมหมาย ดิษยี่ 6.08
น.ส.ยภุา วนิดา 6.08

3,000.00
21 ล.4/30.01.60

นายกลิุศ สมบัติศิริ 971.22

นายไพศาล ชื่นจติร 922.83

นายวรวุฒิ วิบูลยศิ์ริชัย 830.55

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 784.41

นายธีระชาติ อนิทริง 738.27

นายนิคม องัสกลุอาภรณ์ 692.13

นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 692.13

นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 692.13

รวมเงิน



นายศักด์ิชาย ติรกจิพงษ์พันธ์ 692.13

นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 692.13

นายชนินทร์ ศุภรินทร์ 738.27

นายถวัลย์ รอดจติต์ 784.41

นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 692.13

นายเชาว์วัศ สกลุวรวิทย์ 692.13

นายธนนชัย กานตพิชาน 692.13

นายเรวัตน์ บางพา 692.13

นายนิพนธ์ ทองพุก 692.13

น.ส.วิไลวรรรณ แสนมนตรี 692.13

นายชัยเสฏฐ์ ธนะเจริญปทีป 692.13

นายณัฐพงศ์ ต้ังวิทยาภูมิ 692.13

นายสิทธิชัย ชินวินิจกลุ 692.13

นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 692.13

นายรณกฤต บ ารุงสุขสวัสติ 692.13

นายพีรฐา ศศะภูริ 692.13

นายยพุิน ศิริเลิศพิทักษ์ 692.13

นายวินัย สิงห์แกว้ 692.13

นายวิบุญฤทธ์ ศรีบุญนาค 692.13

นายไพฑูรย์ บ าเพ็ญกลึง 692.13

จ.อ.อภินันท์ น้อมระวี 692.13

นายประเสริฐ เอี่ยมรอด 692.13

น.ส.ธนันนภัทร์ รัตนาคณหุตานนท์ 692.13

น.ส.รุจดิา รัตนาคณหุตานนท์ 692.13

น.ส.นวลอนงค์ สุขสมโสตร์ 692.13

นายธนกฤต ล้ินทอง 369.12

นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 369.12

นายนล เชื่อมสุข 369.12

นายดลวิทย์ พุทธเจริญทอง 369.12

นายธีรวัฒน์ สหุนาฬุ 369.12

นายพรชัย เกศไตรทิพย์ 369.12

นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 369.12

นายวิฑูรย์ อาจารียวุฒิ 369.12

นายสมชาย นิยมชาติ 369.12

นายยคุลธร รัตนานนท์ 369.12

นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 369.12

นายธนศักด์ิ โกษาผล 322.98

นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 322.98

นายฐิติพงศ์ ค าผุย 322.98

นายพิภัทร์ สิริจ ารัสสกลุ 322.98



นายวิชาญ เปล่ียมปล้ืม 322.98

น.ส.มัชฌิมา คีรีเพ็ชร 322.98

น.ส.นุชาภา สังขกร 322.98

น.ส.ชลอสิน ชูสาย 322.98

นางพรพิมล ผดุงชอบ 322.98

นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 322.98

น.ส.วาสินา เกษรบัว 322.98

นายสมบุญ การะเกตุ 276.84

น.ส.ภรณ์ภัทรศร คล้ายสุบรรณ์ 276.84

น.ส.ไพริน ทรัพยโ์มกข์ 276.84

น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 276.84

น.ส.กาญจนา แปลงดี 276.84

น.ส.นุศรา เพี้ยนสวัสด์ิ 276.84

น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 276.84

นายสันตนันต์ รักษาคง 276.84

น.ส.ดวงใจ สวยค้าขา้ว 276.84

นายณัชพล เลิศวัฒนาศิริกลุ 276.84

นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 276.84

น.ส.ร าเพย ยั่งยนื 276.84

นายเอนก ทองกระจา่ง 276.84

นายฉตัราวรรณ สาหร่ายรักษ์ 276.84

นายนฤเทพ หลงรักษ์ 276.84

นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 276.84

นายสมัชชา วงศ์แสนประเสริฐ 276.84

ว่าที่ รท.เอกวิทย์ วิมิตตะนันทกลุ 276.84

นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 46.14

นายสมหมาย ดิษยี่ 46.14

นายสุริยา สมบูรณ์ 46.14

น.ส.ยภุา วนิดา 46.14

36,546.12
22 ล.22/25.06.61

นายกลิุศ สมบัติศิริ 123.42
นายชัยยทุธ ค าคุณ 118.70
นายวรวุฒิ วิบูลยศิ์ริชัย 106.98
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 101.12
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 95.26
นายณัฐวุฒิ สระฏัน 95.26
นายนิโรธ วัติรางกลู 95.26
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 95.26
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 95.26

รวมเงิน



นายอนุกร กาญจนชัยรัตน์ 89.40
นายถนอม เสาใบ 89.40
นายณัฐพงศ์ ต้ังวิทยาภูมิ 89.40
นายเอกอทัธ โตสมบุญ 89.40
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 89.40
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 89.40
นายอฑิรุจ แกน่สาร 89.40
นายสัญติ พงษ์ทรัพย์ 89.40
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 89.40
นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 89.40
นายประเสริฐ เอี่ยมรอด 89.40
นายวิสูตร บุญวงศ์ 89.40
นายพิสิทธิ์ ต๊ะสุ 89.40
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 89.40
นายนล เชื่อมสุข 46.88
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 46.88
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 46.88
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 46.88
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 41.02
นายธนศักด์ิ โกษาผล 41.02
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 41.02
น.ส.พุธพร นีละเสวี 41.02
น.ส.นุชาภา สังขกร 41.02
น.ส.วัสริอาภรณ์ สุดใจ 41.02
น.ส.ชลอสิน ชูสาย 41.02
นายศรตม์ ดิษฐปาน 41.02
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 41.02
นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 41.02
นายนวมินทร์ ไกรเทพ 41.02
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 41.02
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 41.02
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 41.02
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 35.16
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 35.16
น.ส.กาญจนา แปลงดี 35.16
นายกลุวัฒน์ ปานคง 35.16
นายสุริยา เร้าเขตร์กจิ 35.16
น.ส.ปุณยวีร์ จนัทร์เพ็ญประสาน 35.16
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 35.16
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 35.16



นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 35.16
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 35.16
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 35.16
นายสมหมาย ดิษยี่ 5.86
น.ส.ยภุา วนิดา 5.86

3,338.40
23 ล.15/31.10.61

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 197.57
นายชัยยทุธ ค าคุณ 188.27
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 160.82
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 151.67
นายณัฐวุฒิ สระฏัน 151.67
นายนิโรธ วัติรางกลู 151.67
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 151.67
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 151.67
นายอนุกร กาญจนชัยรัตน์ 142.52
นายณัฐพงศ์ ต้ังวิทยาภูมิ 142.52
นายเอกอทัธ โตสมบุญ 142.52
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 142.52
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 142.52
นายอฑิรุจ แกน่สาร 142.52
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 142.52
นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 142.52
นายประเสริฐ เอี่ยมรอด 142.52
นายวิสูตร บุญวงศ์ 142.52
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 142.52
นายพิสิทธิ์ ต๊ะสุ 142.52
นายกานต์ คล้านสุบรรณ 73.20
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 73.20
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 73.20
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 73.20
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 73.20
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 64.05
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 64.05
น.ส.วัสริอาภรณ์ สุดใจ 64.05
นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 64.05
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 64.05
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 64.05
นายศรตม์ ดิษฐปาน 64.05
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 64.05

รวมเงิน



นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 64.05
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 64.05
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 54.90
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 54.90
น.ส.กาญจนา แปลงดี 54.90
น.ส.กนกวรรณ สมรักษ์ 54.90
นายสุริยา เร้าเขตร์กจิ 54.90
น.ส.ปุณยวีร์ จนัทร์เพ็ญประสาน 54.90
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 54.90
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 54.90
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 54.90
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 54.90
น.ส.จติุพร ภูเรือง 54.90
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 54.90
นายสมหมาย ดิษยี่ 9.15
นางเบญจวรรณ ประภักดี 9.15
น.ส.ยภุา วนิดา 9.15

4,708.00
24 ล.5/18.01.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 4.42
นายชัยยทุธ ค าคุณ 4.72
นายธาดา ชุมไชโย 4.26
นายสมยศ กนัแตง 4.03
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 3.80
นายนิโรธ วัติรางกลู 3.80
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 3.80
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 3.80
นายอนุกร กาญจนชัยน์ 3.57
นายกฤษฎากร สระแกว้ 3.57
นายณัฐพงศ์ ต้ังวิทยาภูมิ 3.57
นายเอกอทัธ โตสมบุญ 3.57
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 3.57
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 3.57
นายอฑิรุจ แกน่สาร 3.57
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 3.57
นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 3.57
นายประเสริฐ เอี่ยมรอด 3.57
นายวิสูตร บุญวงศ์ 3.57
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 3.57
นายพิสิทธิ์ ต๊ะสุ 3.57

รวมเงิน



นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 1.84
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 1.84
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 1.84
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 1.84
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 1.84
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 1.61
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 1.61
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 1.61
นายศรตม์ ดิษฐปาน 1.61
นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 1.61
นายกฤติพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 1.84
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 1.61
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 1.61
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 1.61
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 1.61
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 1.61
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 1.38
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 1.38
น.ส.กาญจนา แปลงดี 1.38
น.ส.กนกวรรณ สมรักษ์ 1.38
นายสุริยา เร้าเขตร์กจิ 1.38
น.ส.ปุณยวีร์ จนัทร์เพ็ญประสาน 1.38
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 1.38
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 1.38
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 1.38
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 1.38
น.ส.จติุพร ภูเรือง 1.38
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 1.38
นางเบญจวรรณ ประภักดี 0.23
นายสมหมาย ดิษยี่ 0.23
น.ส.ยภุา วนิดา 0.23

123.43
25 ล.6/18.01.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 109.98
นายชัยยทุธ ค าคุณ 106.20
นายธาดา ชุมไชโย 95.86
นายสมยศ กนัแตง 90.69
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 85.52
นายนิโรธ วัติรางกลู 85.52
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 85.52

รวมเงิน



นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 85.52
นายอนุกร กาญจนชัยรัตน์ 80.35
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 80.35
นายณัฐพงศ์ ต้ังวิทยาภูมิ 80.35
นายเอกอทัธ โตสมบุญ 80.35
นายพงศ์พันธ์ ภูริเทเวศร์ 80.35
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 80.35
นายอฑิรุจ แกน่สาร 80.35
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 80.35
นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 80.35
นายประเสริฐ เอี่ยมรอด 80.35
นายวิสูตร บุญวงศ์ 80.35
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 80.35
นายพิสิทธ์ ต๊ะสุ 80.35
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 41.36
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 41.36
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 41.36
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 41.36
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 41.36
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 36.19
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 36.19
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 36.19
นายศรตม์ ดิษฐปาน 36.19
นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 36.19
นายกฤติพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 36.19
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 36.19
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 36.19
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 36.19
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 36.19
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 36.19
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 31.02
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 31.02
น.ส.กาญจนา แปลงดี 31.02
น.ส.กนกวรรณ สมรักษ์ 31.02
นายสุริยา เร้าเขตร์กจิ 31.02
น.ส.ปุณยวีร์ จนัทร์เพ็ญประสาน 31.02
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 31.02
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 31.02
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 31.02
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 31.02



น.ส.จติุพร ภูเรือง 31.02
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 31.02
นางเบญจวรรณ ประภักดี 5.17
นาบสมหมาย ดิษยี่ 5.17
น.ส.ยภุา วนิดา 5.17

2,782.00
26 ล.7/24.04.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 168.63
นายชัยยทุธ ค าคุณ 159.75
นายธาดา ชุมไชโย 144.11
นายสมยศ กนัแตง 136.29
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 128.47
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 128.47
น.ส.จารินี เดชช านาญ 128.47
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 128.47
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 128.47
นายเอกอทัธ โตสมบุญ 120.65
นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 120.65
นายณัฐพงศ์ ต้ังวิทยาภูมิ 120.65
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 120.65
นายสัญติ พงษ์ทรัพย์ 120.65
นายชาญฤทธิ์ แตงออ่น 120.65
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 120.65
นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 120.65
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 120.65
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 120.65
นายพิสิทธิ์ ต๊ะสุ 120.65
นายศศิน ปงรังษี 70.38
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 62.56
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 62.56
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 62.56
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 62.56
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 62.56
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 54.74
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 54.74
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 54.74
นายศรตม์ ดิษฐปาน 54.74
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 54.74
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 54.74
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 54.74

รวมเงิน



นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 54.74
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 54.74
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 54.74
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 54.74
น.ส.พัทธ์ธรา ผดุงโชค 46.92
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 46.92
น.ส.กาญจนา แปลงดี 46.92
น.ส.ปุณยวีร์ จนัทร์เพ็นประสาน 46.92
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 46.92
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 46.92
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 46.92
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 46.92
นายสมหมาย ดิษยี่ 7.82
นางเบญจวรรณ ประภักดี 7.82

3,954.60
27 ล.2/02.08.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 281.91

นายชัยยทุธ ค าคุณ 269.21

นายธาดา ชุมไชโย 245.31
นายสมยศ กนัแตง 233.36
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 221.41
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 221.41
นายประชา ศรีบุญส่ง 221.41
นายเดชา วิชัยดิษฐ 221.41
น.ส.จารินี เดชช านาญ 221.41
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 221.41
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 221.41
นายเอกอทัธ โตสมบุญ 209.46
นายอฑิรุจ แกน่สาร 209.46
นายกอ้งภพ เทอดสุวรรณ 209.46
นายสถาพร ศรศึก 209.46
นายไพฑูรย์ แสนพันธุ์ 209.46
นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 209.46
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 209.46
นายราเชน ซามัน 209.46
นายศศิน ปงรังษี 107.55
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 95.60
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 95.60
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 95.60
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 95.60

รวมเงิน



นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 95.60
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 95.60
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 95.60
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 83.65
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 83.65
นายกฤษฎากร สระแกว้ 83.65
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 83.65
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 83.65
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 83.65
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 83.65
นายศรตม์ ดิษฐปาน 83.65
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 83.65
นายพจนเวศน์ ศรีพิพัฒน์ 83.65
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 83.65
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 83.65
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 83.65
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 95.60
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 71.70
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 71.70
น.ส.กาญจนา แปลงดี 71.70
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 71.70
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 71.70
นายวิศิษฐ์ ดาวจกัรวาล 71.70
นายมานะ ระหาญ 71.70
นายกฤตภัค ทองสุขแกว้ 71.70
นายสุริยา เร้าเขตร์กจิ 71.70
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 71.70
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 71.70
นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์พงษ์ 71.70
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 71.70
นายสมหมาย ดิษยี่ 11.95
นางเบญจวรรณ ประภักดี 11.95

7,171.14
28 ล.3/02.08.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 340.61

นายชัยยทุธ ค าคุณ 326.91

นายธาดา ชุมไชโย 297.85

นายสมยศ กนัแตง 283.32

นายไชยทัต นิวาศะบุตร 268.79

นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 268.79

รวมเงิน



นายประชา ศรีบุญส่ง 268.79

นายเดชา วิชัยดิษฐ 268.79

น.ส.จารินี เดชช านาญ 268.79

นายสุรัตน์ เรืองประยรู 268.79

นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 268.79

นายเอกอทัธ โตสมบุญ 254.26

นายอฑิรุจ แกน่สาร 254.26

นายกอ้งภพ เทอดสุวรรณ 254.26

นายสถาพร ศรศึก 254.26

นายไพฑูรย์ แสนพันธุ์ 254.26

นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 254.26

นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 254.26

นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 254.26

นายศศิน ปงรังษี 130.77

นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 116.24

นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 116.24

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 116.24

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 116.24

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 116.24

นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 116.24

นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 116.24

นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 101.71

น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 101.71

นายกฤษฎากร สระแกว้ 101.71

น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 101.71

น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 101.71

น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 101.71

น.ส.ภาวดี ด าจติุ 101.71

นายศรตม์ ดิษฐปาน 101.71

นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 101.71

นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 101.71

นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 101.71

นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 101.71
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 101.71
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 101.71
น.ส.พัทธ์ธรา ผดุงโชค 87.18
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 87.18
น.ส.กาญจนา แปลงดี 87.18
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 87.18
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 87.18



นายวิศิษฐ์ ดาวจกัรวาล 87.18
นายมานะ ระหาญ 87.18
นายกฤตภัค ทองสุขแกว้ 87.18
นายสุริยา เร้าเขตร์กจิ 87.18
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 87.18
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 87.18
นายอพุงษ์ ประดิษฐ์พงษ์ 87.18
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 87.18
นายสมหมาย ดิษยี่ 14.53
นางเบญจวรรณ ประภักดี 14.53

8,695.09
29 ล.4/02.08.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 45.88
นายชัยยทุธ ค าคุณ 44.85
นายธาดา ชุมไชโย 40.69
นายสมยศ กนัแตง 38.61
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 36.53
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 36.53
นายประชา ศรีบุญส่ง 36.53
นายเดชา วิชัยดิษฐ 36.53
น.ส.จารินี เดชช านาญ 36.53
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 36.53
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 36.53
นายเอนก ปัน้รัก 34.45
นายพงศ์พันธ์ ภูริเทเวศร์ 34.45
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 34.45
นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 34.45
นายชาญฤทธิ์ แตงออ่น 34.45
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 34.45
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 34.45
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 34.45
นายวิสูตร บุญวงศ์ 34.45
นายรัชกฤช บวรวิชญกลุ 34.45
นายศศิน ปงรังษี 18.72
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 16.64
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 16.64
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 16.64
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 16.64
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 16.64
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 16.64

รวมเงิน



นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 16.64
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 16.64
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 14.56
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อธุยา 14.56
นายกฤษฎากร สระแกว้ 14.56
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 14.56
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 14.56
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 14.56
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 14.56
นายศรตม์ ดิษฐปาน 14.56
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 14.56
นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 14.56
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 14.56
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 14.56
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 14.56
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 12.48
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 12.48
น.ส.กาญจนา แปลงดี 12.48
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 12.48
นายแสนทวี จนัทนาม 12.48
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 12.48
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 12.48
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 12.48
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 12.48
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 12.48
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 12.48
นายสมหมาย ดิษยี่ 2.08
นางเบญจวรรณ ประภักดี 2.08

1,252.80
30 ล.7/07.08.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 150.56
นายชัยยทุธ ค าคุณ 145.57
นายธาดา ชุมไชโย 132.07
นายสมยศ กนัแตง 125.32
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 118.57
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 118.57
นายประชา ศรีบุญส่ง 118.57
นายเดชา วิชัยดิษฐ 118.57
น.ส.จารินี เดชช านาญ 118.57
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 118.57

รวมเงิน



นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 118.57
นายเอนก ปัน้รัก 111.82
นายพงศ์พันธ์ ภูริเทเวศร์ 111.82
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 111.82
นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 111.82
นายชาญฤทธิ์ แตงออ่น 111.82
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 111.82
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 111.82
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 111.82
นายวิสูตร บุญวงศ์ 111.82
นายรัชกฤช บวรวิชญกลุ 111.82
นายศศิน ปงรังษี 60.75
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 54.00
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 54.00
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 54.00
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 54.00
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 54.00
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 54.00
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 54.00
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 54.00
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 47.25
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อธุยา 47.25
นายกฤษฎากร สระแกว้ 47.25
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 47.25
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 47.25
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 47.25
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 47.25
นายศรตม์ ดิษฐปาน 47.25
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 47.25
นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 47.25
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 47.25
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 47.25
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 47.25
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 40.50
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 40.50
น.ส.กาญจนา แปลงดี 40.50
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 40.50
นายแสนทวี จนัทนาม 40.50
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 40.50
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 40.50



นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 40.50
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 40.50
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 40.50
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 40.50
นายสมหมาย ดิษยี่ 6.75
นางเบญจวรรณ ประภักดี 6.75

4,067.71
31 ล.9/14.08.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 506.03

นายชัยยทุธ ค าคุณ 485.10

นายธาดา ชุมไชโย 440.12

นายสมยศ กนัแตง 417.63

นายไชยทัต นิวาศะบุตร 395.14

นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 395.14

นายประชา ศรีบุญส่ง 395.14

นายเดชา วิชัยดิษฐ 395.14

น.ส.จารินี เดชช านาญ 395.14

นายสุรัตน์ เรืองประยรู 395.14

นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 395.14

นายเอนก ปัน้รัก 372.65

นายพงศ์พันธ์ ภูริเทเวศร์ 372.65

นายสมพล ไทยจงรักษ์ 372.65

นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 372.65

นายชาญฤทธิ์ แตงออ่น 372.65

จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 372.65

น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 372.65

นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 372.65

นายวิสูตร บุญวงศ์ 372.65

นายรัชกฤช บวรวิชญกลุ 372.65

นายศศิน ปงรังษี 202.41

นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 179.92

นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 179.92

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 179.92

ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 179.92

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 179.92

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 179.92

นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 179.92

นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 179.92

นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 157.43

น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 157.43

รวมเงิน



น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 157.43

น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 157.43

น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 157.43

น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 157.43

น.ส.ภาวดี ด าจติุ 157.43
นายศรตม์ ดิษฐปาน 157.43
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 157.43
นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 157.43
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 157.43
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 157.43
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 157.43
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 134.94
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 134.94
น.ส.กาญจนา แปลงดี 134.94
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 134.94
นายแสนทวี จนัทนาม 134.94
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 134.94
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 134.94
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 134.94
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 134.94
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 134.94
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 134.94
นายสมหมาย ดิษยี่ 22.49
นางเบญจวรรณ ประภักดี 22.49

13,559.04
32 ล.16/26.08.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 119.07
นายชัยยทุธ ค าคุณ 113.68
นายธาดา ชุมไชโย 103.14
นายสมยศ กนัแตง 97.87
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 92.60
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 92.60
นายประชา ศรีบุญส่ง 92.60
นายเดชา วิชัยดิษฐ 92.60
น.ส.จารินี เดชช านาญ 92.60
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 92.60
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 92.60
นายเอนก ปัน้รัก 87.33
นายพงศ์พันธ์ ภูริเทเวศร์ 87.33
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 87.33

รวมเงิน



นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 87.33
นายชาญฤทธิ์ แตงออ่น 87.33
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 87.33
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 87.33
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 87.33
นายวิสูตร บุญวงศ์ 87.33
นายรัชกฤช บวรวิชญกลุ 87.33
นายศศิน ปงรังษี 47.43
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 42.16
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 42.16
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 42.16
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 42.16
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 42.16
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 42.16
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 42.16
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 42.16
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 36.89
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 36.89
นายนิสิต โตมานิตย์ 36.89
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 36.89
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 36.89
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 36.89
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 36.89
นายศรตม์ ดิษฐปาน 36.89
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 36.89
นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 36.89
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 36.89
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 36.89
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 36.89
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 31.62
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 31.62
น.ส.กาญจนา แปลงดี 31.62
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 31.62
นายแสนทวี จนัทนาม 31.62
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 31.62
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 31.62
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 31.62
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 31.62
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 31.62
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 31.62



นายสมหมาย ดิษยี่ 5.27
นางเบญจวรรณ ประภักดี 5.27

3,177.90
33 ล.3/06.09.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 89.75
นายชัยยทุธ ค าคุณ 87.32
นายธาดา ชุมไชโย 79.22
นายสมยศ กนัแตง 75.17
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 71.12
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 71.12
นายประชา ศรีบุญส่ง 71.12
นายเดชา วิชัยดิษฐ 71.12
น.ส.จารินี เดชช านาญ 71.12
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 71.12
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 71.12
นายเอนก ปัน้รัก 67.07
นายพงศ์พันธ์ ภูริเทเวศร์ 67.07
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 67.07
นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 67.07
นายชาญฤทธิ์ แตงออ่น 67.07
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 67.07
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 67.07
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 67.07
นายวิสูตร บุญวงศ์ 67.07
นายรัชกฤช บวรวิชญกลุ 67.07
นายศศิน ปงรังษี 36.45
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 32.40
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 32.40
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 32.40
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 32.40
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 32.40
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 32.40
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 32.40
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 32.40
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 28.35
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อธุยา 28.35
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 28.35
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 28.35
น.ส.พรรรณิศา ศรีหิรัญ 28.35
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 28.35

รวมเงิน



น.ส.ภาวดี ด าจติุ 28.35
นายศรตม์ ดิษฐปาน 28.35
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 28.35
นายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 28.35
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 28.35
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 28.35
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 28.35
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 24.30
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 24.30
น.ส.กาญจนา แปลงดี 24.30
นายแสนทวี จนัทนาม 24.30
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 24.30
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 24.30
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 24.30
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 24.30
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 24.30
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 24.30
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 24.30
นายสมหมาย ดิษยี่ 4.05
นางเบญจวรรณ ประภักดี 4.05

2,439.60
34 ล.10/20.09.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 171.37
นายชัยยทุธ ค าคุณ 165.41
นายธาดา ชุมไชโย 150.07
นายสมยศ กนัแตง 142.40
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 134.73
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 134.73
นายประชา ศรีบุญส่ง 134.73
นายเดชา วิชัยดิษฐ 134.73
น.ส.จารินี เดชช านาญ 134.73
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 134.73
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 134.73
นายเอนก ปัน้รัก 127.06
นายพงศ์พันธ์ ภูริเทเวศร์ 127.06
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 127.06
นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 127.06
นายชาญฤทธิ์ แตงออ่น 127.06
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 127.06
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 127.06

รวมเงิน



นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 127.06
นายวิสูตร บุญวงศ์ 127.06
นายรัชกฤช บวรวิชญกลุ 127.06
นายศศิน ปงรังษี 69.03
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 61.36
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 61.36
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 61.36
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 61.36
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 61.36
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 61.36
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 61.36
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 61.36
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 53.69
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อธุยา 53.69
นายนพฏล ไกรนาจนัทร์ 53.69
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 53.69
น.ส.พรรรณิศา ศรีหิรัญ 53.69
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 53.69
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 53.69
นายศรตม์ ดิษฐปาน 53.69
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 53.69
นายพจเวศน์ ชีรนรวนิชย์ 53.69
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 53.69
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 53.69
น.ส.สาวิตรี ตันเจริญ 53.69
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 46.02
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 46.02
น.ส.กาญจนา แปลงดี 46.02
นายแสนทวี จนัทนาม 46.02
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 46.02
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 46.02
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 46.02
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 46.02
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 46.02
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 46.02
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 46.02
นายสมหมาย ดิษยี่ 7.67
นางเบญจวรรณ ประภักดี 7.67

4,622.40
35 ล.2/11.10.62

รวมเงิน



นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 368.06

นายชัยยทุธ ค าคุณ 351.48

นายธาดา ชุมไชโย 319.18

นายไชยทัต นิวาศะบุตร 286.88

นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 286.88

นายประชา ศรีบุญส่ง 286.88

นายเดชา วิชัยดิษฐ 286.88

น.ส.จารินี เดชช านาญ 286.88

นายสุรัตน์ เรืองประยรู 286.88

นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 286.88

นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 270.73

นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 270.73

นายสมพล ไทยจงรักษ์ 270.73

นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 270.73

จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 270.73

นายวินัย สิงห์แกว้ 270.73

น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 270.73

นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 270.73

นายวิสูตร บุญวงศ์ 270.73

นายศศิน ปงรักษี 145.35

นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 129.20

นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 129.20

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 129.20

ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 129.20

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 129.20

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 129.20

นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 129.20

นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 129.20

นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 113.05

น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 113.05
นายวิจติร ตันติยวุฒิ 113.05
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 113.05
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 113.05
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 113.05
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 113.05
นายศรตม์ ดิษฐปาน 113.05
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 113.05
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 113.05
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 113.05
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 96.90



น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 96.90
น.ส.กาญจนา แปลงดี 96.90
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 96.90
นายแสนทวี จนัทนาม 96.90
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 96.90
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 96.90
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 96.90
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 96.90
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 96.90
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 96.90
นางเบญจวรรณ ประภักดี 16.15

8,988.00
36 ล.4/18.10.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 374.52

นายชัยยทุธ ค าคุณ 359.06

นายธาดา ชุมไชโย 326.06

นายไชยทัต นิวาศะบุตร 293.06

นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 293.06

นายประชา ศรีบุญส่ง 293.06

นายเดชา วิชัยดิษฐ 293.06

น.ส.จารินี เดชช านาญ 293.06

นายสุรัตน์ เรืองประยรู 293.06

นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 293.06

นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 276.56

นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 276.56

นายสมพล ไทยจงรักษ์ 276.56

นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 276.56

จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 276.56

นายวินัย สิงห์แกว้ 276.56

น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 276.56

นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 276.56

นายวิสูตร บุญวงศ์ 276.56

นายศศิน ปงรังษี 148.50

นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 132.00

นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 132.00

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 132.00

ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 132.00

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 132.00

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 132.00

นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 132.00

รวมเงิน



นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 132.00

นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 115.50

น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 115.50

นายประทีป พานทอง 115.50

น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 115.50

น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 115.50

น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 115.50

น.ส.ภาวดี ด าจติุ 115.50

นายศรตม์ ดิษฐปาน 115.50

นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 115.50

นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 115.50

นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 115.50

น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 99.00

น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 99.00

น.ส.กาญจนา แปลงดี 99.00
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 99.00
นายแสนทวี จนัทนาม 99.00
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 99.00
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 99.00
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 99.00
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 99.00
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 99.00
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 99.00
นางเบญจวรรณ ประภักดี 16.50

9,180.60
37 ล.3/21.11.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 294.22

นายชัยยทุธ ค าคุณ 282.90

นายธาดา ชุมไชโย 256.58

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 243.42
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 230.26
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 230.26
นายประชา ศรีบุญส่ง 230.26
นายเดชา วิชัยดิษฐ 230.26
น.ส.จารินี เดชช านาญ 230.26
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 230.26
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 230.26
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 217.10
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 217.10
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 217.10

รวมเงิน



นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 217.10
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 217.10
นายวินัย สิงห์แกว้ 217.10
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 217.10
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 217.10
นายวิสูตร บุญวงศ์ 217.10
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 105.28
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 105.28
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 105.28
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 105.28
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 105.28
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 105.28
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 105.28
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 105.28
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 92.12
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 92.12
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 92.12
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 92.12
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 92.12
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 92.12
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 92.12
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 92.12
นายศรตม์ ดิษฐปาน 92.12
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 92.12
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 92.12
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 92.12
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 92.12
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 78.96
น.ส.กาญจนา แปลงดี 78.96
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 78.96
นายแสนทวี จนัทนาม 78.96
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 78.96
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 78.96
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 78.96
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 78.96
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 78.96
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 78.96
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 13.16
นางเบญจวรรณ ประภักดี 13.16

7,498.56รวมเงิน



38 ล.1/02.12.62
นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 360.98

นายชัยยทุธ ค าคุณ 346.75

นายธาดา ชุมไชโย 314.49

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 298.36

นายไชยทัต นิวาศะบุตร 282.23

นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 282.23

นายประชา ศรีบุญส่ง 282.23

นายเดชา วิชัยดิษฐ 282.23

น.ส.จารินี เดชช านาญ 282.23

นายสุรัตน์ เรืองประยรู 282.23

นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 282.23

นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 266.10

นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 266.10

นายสมพล ไทยจงรักษ์ 266.10

นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 266.10

จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 266.10

นายวินัย สิงห์แกว้ 266.10

น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 266.10

นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 266.10

นายวิสูตร บุญวงศ์ 266.10

นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 129.04
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 129.04
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 129.04
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 129.04
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 129.04
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 129.04
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 129.04
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 129.04
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 112.91
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 112.91
นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 112.91
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 112.91
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 112.91
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 112.91
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 112.91
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 112.91
นายศรตม์ ดิษฐปาน 112.91
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 112.91
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 112.91



นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 112.91
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 112.91
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 96.78
น.ส.กาญจนา แปลงดี 96.78
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 96.78
นายแสนทวี จนัทนาม 96.78
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 96.78
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 96.78
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 96.78
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 96.78
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 96.78
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 96.78
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 16.13
นางเบญจวรรณ ประภักดี 16.13

9,191.30
39 ล.4/16.12.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 453.17

นายชัยยทุธ ค าคุณ 434.48

นายธาดา ชุมไชโย 394.06

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 373.85

นายไชยทัต นิวาศะบุตร 353.64

นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 353.64

นายประชา ศรีบุญส่ง 353.64

นายเดชา วิชัยดิษฐ 353.64

น.ส.จารินี เดชช านาญ 353.64

นายสุรัตน์ เรืองประยรู 353.64

นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 353.64

นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 333.43

นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 333.43

นายสมพล ไทยจงรักษ์ 333.43

นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 333.43

จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 333.43

นายวินัย สิงห์แกว้ 333.43

น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 333.43

นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 333.43

นายวิสูตร บุญวงศ์ 333.43

นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 161.68
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 161.68
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 161.68
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 161.68

รวมเงิน



นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 161.68
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 161.68
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 161.68
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 161.68
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 141.47
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 141.47
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 141.47
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 141.47
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 141.47
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 141.47
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 141.47
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 141.47
นายศรตม์ ดิษฐปาน 141.47
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 141.47
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 141.47
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 141.47
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 141.47
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 121.26
น.ส.กาญจนา แปลงดี 121.26
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 121.26
นายแสนทวี จนัทนาม 121.26
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 121.26
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 121.26
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 121.26
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 121.26
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 121.26
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 121.26
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 20.21
นางเบญจวรรณ ประภักดี 20.21

11,517.48
40 ล.6/23.12.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 271.44

นายชัยยทุธ ค าคุณ 258.02

นายธาดา ชุมไชโย 234.54
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 222.80
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 211.06
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 211.06
นายประชา ศรีบุญส่ง 211.06
นายเดชา วิชัยดิษฐ 211.06
น.ส.จารินี เดชช านาญ 211.06

รวมเงิน



นายสุรัตน์ เรืองประยรู 211.06
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 211.06
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 199.32
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 199.32
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 199.32
นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 199.32
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 199.32
นายวินัย สิงห์แกว้ 199.32
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 199.32
นายวิสูตร บุญวงศ์ 199.32
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 93.92
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 93.92
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 93.92
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 93.92
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 93.92
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 93.92
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 93.92
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 93.92
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 82.18
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 82.18
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 82.18
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 82.18
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 82.18
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 82.18
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 82.18
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 82.18
นายศรตม์ ดิษฐปาน 82.18
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 82.18
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 82.18
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 82.18
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 82.18
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 70.44
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 70.44
น.ส.กาญจนา แปลงดี 70.44
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 70.44
นายแสนทวี จนัทนาม 70.44
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 70.44
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 70.44
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 70.44
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 70.44



นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 70.44
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 70.44
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 11.74
นางเบญจวรรณ ประภักดี 11.74

6,676.80
41 ล.4/10.01.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 342.78

นายชัยยทุธ ค าคุณ 326.69

นายธาดา ชุมไชโย 297.17

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 282.41

นายไชยทัต นิวาศะบุตร 267.65

นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 267.65

นายประชา ศรีบุญส่ง 267.65

นายเดชา วิชัยดิษฐ 267.65

น.ส.จารินี เดชช านาญ 267.65

นายสุรัตน์ เรืองประยรู 267.65

นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 267.65

นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 252.89

นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 252.89

นายสมพล ไทยจงรักษ์ 252.89

นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 252.89

นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 252.89

นายวินัย สิงห์แกว้ 252.89

นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 252.89

นายวิสูตร บุญวงศ์ 252.89

นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 118.08

นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 118.08

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 118.08

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 118.08

ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 118.08

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 118.08

นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 118.08
นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 118.08
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 103.32
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 103.32
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 103.32
นายอลัุย พาออ่นตา 103.32
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 103.32
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 103.32
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 103.32

รวมเงิน



น.ส.ภาวดี ด าจติุ 103.32
นายศรตม์ ดิษฐปาน 103.32
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 103.32
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 103.32
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 103.32
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 103.32
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 88.56
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 88.56
น.ส.กาญจนา แปลงดี 88.56
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 88.56
นายแสนทวี จนัทนาม 88.56
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 88.56
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 88.56
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 88.56
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 88.56
นายกฤตภัค ทองสุขแกว้ 88.56
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 88.56
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 88.56
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 14.76
นางเบญจวรรณ ประภักดี 14.76

8,525.76
42 ล.6/10.01.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 559.20

นายชัยยทุธ ค าคุณ 533.98

นายธาดา ชุมไชโย 485.38

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 461.08

นายไชยทัต นิวาศะบุตร 436.78

นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 436.78

นายประชา ศรีบุญส่ง 436.78

นายเดชา วิชัยดิษฐ 436.78

น.ส.จารินี เดชช านาญ 436.78

นายสุรัตน์ เรืองประยรู 436.78

นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 436.78

นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 412.48

นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 412.48

นายสมพล ไทยจงรักษ์ 412.48

นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 412.48

จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 412.48

นายวินัย สิงห์แกว้ 412.48

นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 412.48

รวมเงิน



นายวิสูตร บุญวงศ์ 412.48

นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 194.40

นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อบุลปิติกลุ 194.40

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 194.40

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 194.40

ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 194.40

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 194.40

นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 194.40

นางสุพรรณี เดชะชีพสาคร 194.40

นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 170.10

น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 170.10

นายนนท์ โพธิ์ขนุ 170.10

น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 170.10

น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 170.10

น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 170.10

น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 170.10

น.ส.ภาวดี ด าจติุ 170.10

นายศรตม์ ดิษฐปาน 170.10

นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 170.10

นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 170.10
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 170.10
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 170.10
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 145.80
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 145.80
น.ส.กาญจนา แปลงดี 145.80
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 145.80
นายแสนทวี จนัทนาม 145.80
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 145.80
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 145.80
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 145.80
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 145.80
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 145.80
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 145.80
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 24.30
นางเบญจวรรณ ประภักดี 24.30

13,815.84
43 ล.5/17.03.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 69.36
นายชัยยทุธ ค าคุณ 65.04
นายธาดา ชุมไชโย 59.08

รวมเงิน



นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 56.10
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 53.12
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 53.12
นายประชา ศรีบุญส่ง 53.12
นายเดชา วิชัยดิษฐ 53.12
น.ส.จารินี เดชช านาญ 53.12
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 53.12
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 53.12
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 50.14
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 50.14
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 50.14
นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 50.14
นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 50.14
นายวินัย สิงห์แกว้ 50.14
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 50.14
นายวิสูตร บุญวงศ์ 50.14
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 23.84
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 23.84
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 23.84
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 23.84
นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 23.84
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 23.84
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 23.84
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 23.84
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 20.86
นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 20.86
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 20.86
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 20.86
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 20.86
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 20.86
นายศรตม์ ดิษฐปาน 20.86
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 20.86
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 20.86
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 20.86
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 20.86
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 20.86
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 20.86
น.ส.กาญจนา แปลงดี 17.88
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 17.88
นายแสนทวี จนัทนาม 17.88



นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 17.88
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 17.88
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 17.88
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 17.88
นายกฤตภัค ทองสุขแกว้ 17.88
นายทวีชัย ฮ่ันสกลุ 17.88
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 17.88
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 2.98
นางเบญจวรรณ ประภักดี 2.98

1,669.20
44 ล.11/21.04.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 67.08
นายชัยยทุธ ค าคุณ 62.81
นายธาดา ชุมไชโย 56.97
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 54.05
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 51.13
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 51.13
นายประชา ศรีบุญส่ง 51.13
นายเดชา วิชัยดิษฐ 51.13
น.ส.จารินี เดชช านาญ 51.13
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 51.13
นายปัญญา สรรพเพชญวิทยา 51.13
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 48.21
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 48.21
นายอภิชาติ กองเพชร 48.21
นายสัญติ พงษ์ทรัพย์ 48.21
นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 48.21
นายวินัย สิงห์แกว้ 48.21
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 48.21
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 48.21
นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 48.21
นายวิสูตร บุญวงศ์ 48.21
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 23.36
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 23.36
นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 23.36
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 23.36
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 23.36
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 23.36
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 23.36
นายเรวัตน์ บางพา 23.36

รวมเงิน



น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 20.44
น.ส.ฐิดานันท์ ดิษพงษา 20.44
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 20.44
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 20.44
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 20.44
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 20.44
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 20.44
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 20.44
นายศรตม์ ดิษฐปาน 20.44
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 20.44
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 20.44
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 20.44
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 20.44
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 17.52
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 17.52
น.ส.กาญจนา แปลงดี 17.52
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 17.52
นายแสนทวี จนัทนาม 17.52
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 17.52
นายมานะ ระหาญ 17.52
นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 17.52
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 17.52
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 17.52
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 17.52
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 17.52
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 2.92
นางเบญจวรรณ ประภักดี 2.92

1,749.60
45 ล.13/27.04.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 76.72
นายชัยยทุธ ค าคุณ 74.58
นายธาดา ชุมไชโย 67.64
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 64.17
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 60.70
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 60.70
นายประชา ศรีบุญส่ง 60.70
นายเดชา วิชัยดิษฐ 60.70
น.ส.จารินี เดชช านาญ 60.70
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 60.70
นายปัญญา สรรพเพชญวิทยา 60.70

รวมเงิน



นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 57.23
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 57.23
นายอภิชาติ กองเพชร 57.23
นายสัญติ พงษ์ทรัพย์ 57.23
นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 57.23
นายวินัย สิงห์แกว้ 57.23
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 57.23
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 57.23
นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 57.23
นายวิสูตร บุญวงศ์ 57.23
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 27.76
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 27.76
นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 27.76
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 27.76
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 27.76
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 27.76
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 27.76
นายเรวัตน์ บางพา 27.76
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 24.29
นายประทีป พานทอง 24.29
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 24.29
นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 24.29
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 24.29
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 24.29
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 24.29
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 24.29
นายศรตม์ ดิษฐปาน 24.29
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 24.29
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 24.29
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 24.29
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 24.29
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 20.82
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 20.82
น.ส.กาญจนา แปลงดี 20.82
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 20.82
นายแสนทวี จนัทนาม 20.82
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 20.82
นายมานะ ระหาญ 20.82
นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 20.82
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 20.82



นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 20.82
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 20.82
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 20.82
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 3.47
นางเบญจวรรณ ประภักดี 3.47

2,074.94
46 ล.1/02.07.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 52.69
นายชัยยทุธ ค าคุณ 49.72
นายธาดา ชุมไชโย 45.06
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 42.73
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 40.40
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 40.40
นายประชา ศรีบุญส่ง 40.40
นายเดชา วิชัยดิษฐ 40.40
น.ส.จารินี เดชช านาญ 40.40
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 40.40
นายปัญญา สรรพเพชญวิทยา 40.40
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 38.07
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 38.07
นายอภิชาติ กองเพชร 38.07
นายสัญติ พงษ์ทรัพย์ 38.07
นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 38.07
นายวินัย สิงห์แกว้ 38.07
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 38.07
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 38.07
นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 38.07
นายวิสูตร บุญวงศ์ 38.07
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 18.64
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 18.64
นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 18.64
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 18.64
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 18.64
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 18.64
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 18.64
นายเรวัตน์ บางพา 18.64
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 16.31
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 16.31
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 16.31
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 16.31

รวมเงิน



น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 16.31
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 16.31
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 16.31
นายศรตม์ ดิษฐปาน 16.31
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 16.31
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 16.31
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 16.31
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 16.31
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 13.98
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 13.98
น.ส.กาญจนา แปลงดี 13.98
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 13.98
นายแสนทวี จนัทนาม 13.98
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 13.98
นายมานะ ระหาญ 13.98
นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 13.98
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 13.98
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 13.98
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 13.98
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 13.98
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 2.33
นางเบญจวรรณ ประภักดี 2.33

1,370.96
47 ล.4/14.07.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 37.47
นายชัยยทุธ ค าคุณ 36.92
นายธาดา ชุมไชโย 33.46
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 31.73
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 30.00
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 30.00
นายประชา ศรีบุญส่ง 30.00
นายเดชา วิชัยดิษฐ 30.00
น.ส.จารินี เดชช านาญ 30.00
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 30.00
นายปัญญา สรรพเพชญวิทยา 30.00
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 28.27
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 28.27
นายอภิชาติ กองเพชร 28.27
นายวินัย สิงห์แกว้ 28.27

รวมเงิน



นายสัญติ พงษ์ทรัพย์ 28.27
น.ส.สุมาลี กล่ินหอม 28.27
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 28.27
นายวิสูตร บุญวงศ์ 28.27
นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 28.27
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 28.27
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 13.84
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 13.84
นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 13.84
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 13.84
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 13.84
นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 13.84
นายวิสูตร สุจนัทรา 13.84
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 13.84
นายเรวัตน์ บางพา 13.84
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 12.11
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 12.11
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 12.11
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 12.11
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 12.11
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 12.11
นายศรตม์ ดิษฐปาน 12.11
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 12.11
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 12.11
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 12.11
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 12.11
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 10.38
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 10.38
น.ส.กาญจนา แปลงดี 10.38
นายแสนทวี จนัทนาม 10.38
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 10.38
นายมานะ ระหาญ 10.38
นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 10.38
นายกฤตภัค ทองสุขแกว้ 10.38
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 10.38
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 10.38
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 10.38
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 10.38
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 1.73
นางเบญจวรรณ ประภักดี 1.73



1,018.07
48 ล.6/16.07.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 88.92
นายชัยยทุธ ค าคุณ 85.30
นายธาดา ชุมไชโย 77.42
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 73.48
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 69.54
นายเดชา วิชัยดิษฐ 69.54
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 69.54
นายประชา ศรีบุญส่ง 69.54
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 69.54
น.ส.จารินี เดชช านาญ 69.54
นายปัญญา สรรเพชญวิทยา 69.54
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 65.60
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 65.60
นายอภิชาติ กองเพชร 65.60
นายวินัย สิงห์แกว้ 65.60
นายภูริวัฒน์ ธัมมารักขติานนท์ 65.60
น.ส.สุมาลี กล่ินหอม 65.60
นายวิสูตร บุญวงศ์ 65.60
นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 65.60
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 65.60
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 31.52
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 31.52
นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 31.52
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 31.52
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 31.52
นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 31.52
นายวิสูตร สุจนัทรา 31.52
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 31.52
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 31.52
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 27.58
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 27.58
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 27.58
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 27.58
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 27.58
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 27.58
นายศรตม์ ดิษฐปาน 27.58
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 27.58
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 27.58

รวมเงิน



นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 27.58
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 27.58
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 23.64
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 23.64
น.ส.กาญจนา แปลงดี 23.64
นายแสนทวี จนัทนาม 23.64
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 23.64
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 23.64
นายมานะ ระหาญ 23.64
นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 23.64
นายกฤตภัค ทองสุขแกว้ 23.64
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 23.64
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 23.64
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 23.64
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 3.94
นางเบญจวรรณ ประภักดี 3.94

2,280.92
49 ล.7/22.07.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 188.06
นายชัยยทุธ ค าคุณ 179.70
นายธาดา ชุมไชโย 163.08
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 146.46
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 146.46
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 146.46
นายประชา ศรีบุญส่ง 146.46
นายเดชา วิชัยดิษฐ 146.46
น.ส.จารินี เดชช านาญ 146.46
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 146.46
นายปัญญา สรรพเพชญวิทยา 146.46
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 138.15
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 138.15
นายอภิชาติ กองเพชร 138.15
นายวินัย สิงห์แกว้ 138.15
นายภูริวัฒน์ ธัมมารักขติานนท์ 138.15
น.ส.สุมาลี กล่ินหอม 138.15
นายวิสูตร บุญวงศ์ 138.15
นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 138.15
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 138.15
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 66.48
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 66.48

รวมเงิน



นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 66.48
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 66.48
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 66.48
นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 66.48
นายวิสูตร สุจนัทรา 66.48
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 66.48
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 66.48
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 58.17
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 58.17
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 58.17
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 58.17
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 58.17
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 58.17
นายศรตม์ ดิษฐปาน 58.17
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 58.17
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 58.17
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 58.17
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 58.17
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 49.86
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 49.86
น.ส.กาญจนา แปลงดี 49.86
นายแสนทวี จนัทนาม 49.86
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 49.86
นายมานะ ระหาญ 49.86
นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 49.86
นายกฤตภัค ทองสุขแกว้ 49.86
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 49.86
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 49.86
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 49.86
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 49.86
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 8.31
นางเบญจวรรณ ประภักดี 8.31

4,799.00
50 ล.1/13.08.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 58.54
นายชัยยทุธ ค าคุณ 54.39
นายธาดา ชุมไชโย 49.37
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 46.86
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 44.35
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 44.35

รวมเงิน



นายประชา ศรีบุญส่ง 44.35
นายเดชา วิชัยดิษฐ 44.35
น.ส.จารินี เดชช านาญ 44.35
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 44.35
นายปัญญา สรรพเพชญวิทยา 44.35
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 41.84
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 41.84
นายอภิชาติ กองเพชร 41.84
นายวินัย สิงห์แกว้ 41.84
นายภูริวัฒน์ ธัมมารักขติานนท์ 41.84
น.ส.สุมาลี กล่ินหอม 41.84
นายวิสูตร บุญวงศ์ 41.84
นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 41.84
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 41.84
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 20.08
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 20.08
นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 20.08
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 20.08
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 20.08
นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 20.08
นายวิสูตร สุจนัทรา 20.08
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 20.08
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 20.08
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 17.57
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 17.57
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 17.57
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 17.57
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 17.57
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 17.57
นายศรตม์ ดิษฐปาน 17.57
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 17.57
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 17.57
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 17.57
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 17.57
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 15.06
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 15.06
น.ส.กาญจนา แปลงดี 15.06
นายมานะ ระหาญ 15.06
นายแสนทวี จนัทนาม 15.06
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 15.06



นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 15.06
นายกฤตภัค ทองสุขแกว้ 15.06
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 15.06
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 15.06
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 15.06
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 15.06
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 2.51
นางเบญจวรรณ ประภักดี 2.51

1,455.90
51 ล.2/13.08.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 55.58
นายชัยยทุธ ค าคุณ 53.68
นายธาดา ชุมไชโย 48.72
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 46.24
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 43.76
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 43.76
นายประชา ศรีบุญส่ง 43.76
นายเดชา วิชัยดิษฐ 43.76
น.ส.จารินี เดชช านาญ 43.76
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 43.76
นายปัญญา สรรพเพชญวิทยา 43.76
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 41.28
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 41.28
นายอภิชาติ กองเพรช 41.28
นายวินัย สิงห์แกว้ 41.28
นายภูริวัฒน์ ธัมมารักขติานนท์ 41.28
น.ส.สุมาลี กล่ินหอม 41.28
นายวิสูตร บุญวงศ์ 41.28
นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 41.28
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 41.28
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 19.84
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 19.84
นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 19.84
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 19.84
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 19.84
นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 19.84
นายวิสูตร สุจนัทรา 19.84
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 19.84
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 19.84
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 17.36

รวมเงิน



นายนนท์ โพธิ์ขนุ 17.36
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 17.36
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 17.36
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 17.36
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 17.36
นายศรตม์ ดิษฐปาน 17.36
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 17.36
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 17.36
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 17.36
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 17.36
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 14.88
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 14.88
น.ส.กาญจนา แปลงดี 14.88
นายมานะ ระหาญ 14.88
นายแสนทวี จนัทนาม 14.88
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 14.88
นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 14.88
นายกฤตภัค ทองสุขแกว้ 14.88
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 14.88
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 14.88
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 14.88
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 14.88
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 2.48
นางเบญจวรรณ ประภักดี 2.48

1,435.10
52 ล.3/14.08.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 50.70
นายชัยยทุธ ค าคุณ 49.29
นายธาดา ชุมไชโย 44.73
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 40.17
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 40.17
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 40.17
นายประชา ศรีบุญส่ง 40.17
นายเดชา วิชัยดิษฐ 40.17
น.ส.จารินี เดชช านาญ 40.17
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 40.17
นายปัญญา สรรพเพชญวิทยา 40.17
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 37.89
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 37.89
นายอภิชาติ กองเพรช 37.89

รวมเงิน



นายวินัย สิงห์แกว้ 37.89
นายภูริวัฒน์ ธัมมารักขติานนท์ 37.89
น.ส.สุมาลี กล่ินหอม 37.89
นายวิสูตร บุญวงศ์ 37.89
นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 37.89
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 37.89
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 18.24
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 18.24
นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 18.24
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 18.24
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 18.24
นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 18.24
นายวิสูตร สุจนัทรา 18.24
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 18.24
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 18.24
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 15.96
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 15.96
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 15.96
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 15.96
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 15.96
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 15.96
นายศรตม์ ดิษฐปาน 15.96
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 15.96
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 15.96
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 15.96
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 15.96
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 13.68
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 13.68
น.ส.กาญจนา แปลงดี 13.68
นายมานะ ระหาญ 13.68
นายแสนทวี จนัทนาม 13.68
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 13.68
นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 13.68
นายกฤตภัค ทองสุขแกว้ 13.68
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 13.68
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 13.68
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 13.68
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 13.68
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 2.28
นางเบญจวรรณ ประภักดี 2.28



1,315.53
53 ล.3/08.09.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 91.94
นายชัยยทุธ ค าคุณ 86.64
นายธาดา ชุมไชโย 78.64
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 74.64
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 70.64
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 70.64
นายประชา ศรีบุญส่ง 70.64
นายเดชา วิชัยดิษฐ 70.64
น.ส.จารินี เดชช านาญ 70.64
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 70.64
นายปัญญา สรรพเพชญวิทยา 70.64
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 66.64
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 66.64
นายอภิชาติ กองเพชร 66.64
นายวินัย สิงห์แกว้ 66.64
นายภูริวัฒน์ ธัมมารักขติานนท์ 66.64
น.ส.สุมาลี กล่ินหอม 66.64
นายวิสูตร บุญวงศ์ 66.64
นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 66.64
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 66.64
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 32.00
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 32.00
นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 32.00
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 32.00
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 32.00
นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 32.00
นายวิสูตร สุจนัทรา 32.00
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 32.00
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 32.00
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 28.00
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 28.00
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 28.00
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 28.00
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 28.00
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 28.00
นายศรตม์ ดิษฐปาน 28.00
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 28.00
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 28.00

รวมเงิน



นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 28.00
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 28.00
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 24.00
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 24.00
น.ส.กาญจนา แปลงดี 24.00
นายมานะ ระหาญ 24.00
นายแสนทวี จนัทนาม 24.00
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 24.00
นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 24.00
นายกฤตภัค ทองสุขแกว้ 24.00
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 24.00
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 24.00
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 24.00
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 24.00
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 4.00
นางเบญจวรรณ ประภักดี 4.00

2,318.10
54 ล.8/21.09.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 43.93
นายชัยยทุธ ค าคุณ 40.94
นายธาดา ชุมไชโย 37.16
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 35.27
นายไชยทัต นิวาศะบุตร 33.38
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 33.38
นายประชา ศรีบุญส่ง 33.38
นายเดชา วิชัยดิษฐ 33.38
น.ส.จารินี เดชช านาญ 33.38
นายสุรัตน์ เรืองประยรู 33.38
นายปัญญา สรรพเพชญวิทยา 33.38
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 31.49
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 31.49
นายอภิชาติ กองเพชร 31.49
นายวินัย สิงห์แกว้ 31.49
นายภูริวัฒน์ ธัมมารักขติานนท์ 31.49
น.ส.สุมาลี กล่ินหอม 31.49
นายวิสูตร บุญวงศ์ 31.49
นายพงศ์วุฒิ คงกจิสถติย์ 31.49
นายกรวัฒน์ ใหม่คามิ 31.49
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 15.12
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 15.12

รวมเงิน



นางเพ็ญศรี มีพันธุ์ 15.12
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 15.12
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 15.12
นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 15.12
นายวิสูตร สุจนัทรา 15.12
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 15.12
นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 15.12
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 13.23
นายนนท์ โพธิ์ขนุ 13.23
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 13.23
น.ส.พรรณิศา ศรีหิรัญ 13.23
น.ส.อรณิษา อรรถกรโฆษิตต 13.23
น.ส.ภาวดี ด าจติุ 13.23
นายศรตม์ ดิษฐปาน 13.23
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 13.23
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน์ 13.23
นางณัฎฐิกา อากาศโสภา 13.23
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 13.23
น.ส.พัทธ์ธีรา ผดุงโชค 11.34
น.ส.จดิาภา สิริวิทูร 11.34
น.ส.กาญจนา แปลงดี 11.34
นายมานะ ระหาญ 11.34
นายแสนทวี จนัทนาม 11.34
น.ส.พลอยปภัส นรออ่น 11.34
นายประภาส เฮ็งเจริญสุข 11.34
นายกฤตภัค ทองสุขแกว้ 11.34
นายชัยรัตน์ อิ่มเจริญ 11.34
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 11.34
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 11.34
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 11.34
นายกฤชนนท์ ธนารัชพิชิต 1.89
นางเบญจวรรณ ประภักดี 1.89

1,095.84
55 ศ.12/22.07.62 12,613.70         

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 437.78

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 419.10

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 382.62

นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 346.14

นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 346.14

นายสมยศ กนัแตง 364.38

รวมเงิน



นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 346.14

นายถาวร เอี่ยมพิบูลย์ 346.14

นายปรีชา สุขจดิษฐ์ 346.14

นายสุธี พานิช 327.90

นายกนก รัตน์สูงเนิน 327.90

นายนพปฎล ศิริขนัธ์ 327.90

นายอเุทน ออ่นตีบ 327.90

นายธวัช พานทอง 327.90

นายวันชัย จิ๋วเจริญ 327.90

นายสหัส เยน็ภูท่อง 327.90

นายเขม็ชัย จนัทร์วิเชียร 327.90

นายสุวีป สุรัตนกลู 327.90

นายชัชวาลย์ ถามา 327.90

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 346.14

นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 327.90

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 145.92
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 145.92
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 127.68
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 127.68
น.ส.ดวงกมล ล้ีวริทธิ์นันท์ 127.68
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 145.92
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 127.68
นางเบญจวรรณ ประภักดี 91.20
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 127.68
น.ส.อรวรรณ เจยีรนัย 127.68
นายวิชสิทธิ์ เจริญศักด์ิ 127.68
น.ส.ธิติพร ชื่นเสนาะ 127.68
นางสุภาณี คัมภิรารักษ์ 91.20
นายธีรวัฒน์ สหุนาฬุ 145.92
น.ส.พรรณนลิน แสงโชติ 127.68
น.ส.อารีย์ แซ่เบ๊ 127.68
น.ส.สุภาพร คล้ายสวน 127.68
นางอรวรรณ บุญสร้าง 127.68
น.ส.จริะประภา ปทุมมาศ 127.68
น.ส.จริยา บุญส่ง 127.68
น.ส.สุนิษา สีหะวงษ์ 127.68
นางนภศร ชุ่มผ้ึง 127.68
น.ส.ลัดดาวัลย์ หนูแทน 127.68
นางวิลาวัลย์ แถมเดช 127.68
น.ส.ภัสร์อนัน์ จนัทราศิริธนา 127.68



น.ส.ประภัสสร เตมิยาจล 109.44
น.ส.สุจติรา ไหวพริบ 109.44
น.ส.สุนัตตาญา สิทธิพรหม 109.44
นายวินัย บุญล้อม 109.44
น.ส.วิภา หล่มศรี 109.44
น.ส.ชลธิชา ปัชชามาตย์ 109.44
น.ส.นุชจริา เตโช 109.44
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 109.44
นายวิชัย ข างาม 109.44
นายอทิธิพล ใจบุญ 91.20
นายวิชิต สุตะรัตน์ 109.44
น.ส.สุวภัทร ค้ากระโทก 109.44
นายนิคม ช่องบัว 109.44
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 91.20
นายศุภสิทธิ์ บุบผาสังข์ 109.44
นายจรีศักด์ิ บุบผาสังข์ 109.44
นายไพทูล พรมเขจร 109.44
น.ส.อธิติยา ไกรยะวงษ์ 109.44
น.ส.พรทิพย์ ธรรมรัตน์ 109.44
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 18.24
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 18.24
นางสาววิชุดา สลายแผ้ว 18.24
นางสุวรรณี สวนสมบูรณ์ 18.24
นายพงษ์พันธุ์ จ าเนียรหล้า 18.24

12,613.70         
56 ศ.1/03.02.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 10.68
นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 10.33
นายศิริชัย คุณาบุตร 9.77
นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 8.65
นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 8.65
นายธาดา ชุมไชโย 9.77
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 9.21
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 8.65
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 8.65
นายถาวร เอี่ยมพิบูลย์ 8.65
นายสุธี พานิช 8.09
นายนพปฎล ศิริขนัธ์ 8.09
นายโสภณ รัตนหาญเวทย์ 8.09
น.ส.สุนิษา สีหะวงษ์ 8.09

รวมเงิน



นายเพิ่มพงษ์ อนินอก 8.09
นายธวัช พานทอง 8.09
นายวันชัย จิ๋วเจริญ 8.09
นายเขม็ชัย จนัทร์วิเชียร 8.09
นายสุวีป สุรัตนกลู 8.09
นายศุลกพ์งศ์ มาลา 8.09
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 8.65
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 8.65
นายพงศ์พันธุ์ ภูริเทเวศร์ 8.09
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 8.09
นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 8.09
นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 8.09
นายวินัย สิงห์แกว้ 8.09
น.ส.อจัฉรา เฉลิมถอ้ย 8.09
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 8.09
นายวิสูตร บุญวงศ์ 8.09
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 8.65
นายประสิทธิ์ มงคลแกว้เลิศ 8.09
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒ 8.09
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 8.09
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 8.09
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 8.09
พ.ต.บารมี ภักดีบุรุษ 8.09 ผบ.ร้อย ทพ.2017
ร.ต.สมคิด ศรีบุรินทร์ 7.53 จา่กองร้อย ทพ.2017
จ.ส.อ.โกวิทย์ วงษ์แสง 6.97 รอง ผบ.ร้อย ทพ.2017
ส.ท.เกยีรติศักด์ิ ผมไผ 6.41 หน.ชุดปฏิบัติการ
ส.ท.กติติศักด์ิ ทองมวน 6.41 หน.ชุดปฏิบัติการ
ร.ท.สุทธิพงษ์ ปริปุญโญ 7.53 ผบ.ร้อย คทร.ที่ 1
ร.ท.อานนท์ คันทะนาด 7.53 รอง ผบ.ร้อย คทร.ที่ 2
จ.ส.อ.เจนณรงค์ ใจคง 6.97 หน.คทร.ที่ 1
จ.ส.อ.กรกฎ สมศิริ 6.97 หน.คทร.ที่ 2
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 4.48
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 4.48
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 3.92
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 3.92
นายอลัุย พาออ่นตา 3.92
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 3.92
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 3.92
นางจรีนันท์ ไชโยธา 3.92
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 4.48



ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 3.92
นางเบญจวรรณ ประภักดี 2.80
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 3.92
น.ส.กญัญ์ชิสา ประดิษฐสุวรรณ์ 3.92
นายธวัชชัย สมบุญเจริญ 3.92
นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ 3.92
น.ส.สุรินทร์ แขอิ่ม 3.36
นายปรีชา สุขจดิษฐ์ 3.92
น.ส.พรรณนลิน แสงโชติ 3.92
น.ส.อารีย์ แซ่เบ๊ 3.92
น.ส.สุภาพร คล้ายสวน 3.92
น.ส.จริะประภา ปทุมมาศ 3.92
น.ส.จริยา บุญส่ง 3.92
นางเบญจมาศ ชื่นชม 3.92
นายอภิโชติ ชมพล 3.92
นางนภศร ชุ่มผ้ึง 3.92
น.ส.ลัดดาวัลย์ หนูแทน 3.92
นางวิลาวัลย์ แถมเดช 3.92
น.ส.ภัสร์อนัน์ จนัทราศิริธนา 3.92
น.ส.ประภัสสร เตมิยาจล 3.36
น.ส.สุจติรา ไหวพริบ 3.36
น.ส.สุนัตตาญา สิทธิพรหม 3.36
นายวินัย บุญล้อม 3.36
น.ส.วิภา หล่มศรี 3.36
น.ส.ชลธิชา ปัชชามาตย์ 3.36
น.ส.นุชจริา เตโช 3.36
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 3.36
นายวิชัย ข างาม 3.36
นายอทิธิพล ใจบุญ 2.80
น.ส.สุวภัทร ค้ากระโทก 3.36
นายนิคม ช่องบัว 3.36
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 2.80
นายศุภสิทธิ์ บุบผาสังข์ 3.36
นายจรีศักด์ิ บุบผาสังข์ 3.36
นายไพทูล พรมเขจร 3.36
น.ส.อธิติยา ไกรยะวงษ์ 3.36
น.ส.พรทิพย์ ธรรมรัตน์ 3.36
นายแสนทวี จนัทนาม 3.36
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 3.36
น.ส.ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 3.36



นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 3.36
นายกฤตภัค ทองสุขแกว้ 3.36
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 3.36
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 3.36
นางสาววิชุดา สลายแผ้ว 0.56
นายพงษ์พันธุ์ จ าเนียรหล้า 0.56

563.20
57 ศ.6/24.02.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 19.77
นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 18.90
นายศิริชัย คุณาบุตร 18.02
นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 16.14
นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 16.14
นายธาดา ชุมไชโย 18.02
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 17.08
นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากจิ 16.14
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 16.14
นายถาวร เอี่ยมพิบูลย์ 16.14
นายสุธี พานิช 15.20
นายนพปฎล ศิริขนัธ์ 15.20
นายโสภณ รัตนหาญเวทย์ 15.20
นางสาวสุนิษา สีหะวงษ์ 15.20
นายเพิ่มพงษ์ อนินอก 15.20
นายธวัช พานทอง 15.20
นายวันชัย จิ๋วเจริญ 15.20
นายเขม็ชัย จนัทร์วิเชียร 15.20
นายสุวีป สุรัตนกลู 15.20
นายศุลกพ์งศ์ มาลา 15.20
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 16.14
นายสมชาย โชคเฉลิมวงศ์ 15.20
นายพงศ์พันธ์ ภูริเทเวศร์ 15.20
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 15.20
นายภคพงศ์ จารุรัตนสาคร 15.20
นายเพิ่มพร สิงขรณ์ 15.20
นายวินัย สิงห์แกว้ 15.20
นางสาวอจัฉรา เฉลิมถอ้ย 15.20
นายนรเสฏฐ์ ภาษีทวีเกยีรติ 15.20
นายวิสูตร บุญวงศ์ 15.20
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 16.14
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 15.20

รวมเงิน



นายปรัชญา จนัทร์สุข 15.20
นายจ านง ห่อทอง 15.20
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 7.52
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 7.52
นางสาวสุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 6.58
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 6.58
นายอลัุย พาออ่นตา 6.58
นางสาวคณนถ ชนะภักดี 6.58
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 6.58
นางจรีนันท์ ไชโยธา 6.58
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 7.52
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 6.58
นางเบญจวรรณ ประภักดี 6.58
นางสาวฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 6.58
นางสาวกญัญ์ชิสา ประดิษฐสุวรรณ์ 6.58
นายธวัชชัย สมบุญเจริญ 6.58
นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ 6.58
นางสาวสุรินทร์ แขอิ่ม 6.58
นายธีรวัฒน์ สหุนาฬุ 7.52
นายปรีชา สุขจดิษฐ์ 6.58
นางสาวพรรณนลิน แสงโชติ 6.58
นางสาวอารีย์ แซ่แบ๊ 6.58
นางสาวสุภาพร คล้ายสวน 6.58
นางสาวจริะประภา ปทุมมาศ 6.58
นางสาวจริยา บุญส่ง 6.58
นางเบญจมาศ ชื่นชม 6.58
นายอภิโชติ ชมพล 6.58
นางนภศร ชุ่มผ้ึง 6.58
นางสาวลัดดาวัลย์ หนูแทน 6.58
นางวิลาวัลย์ แถมเดช 6.58
นางสาวภัสร์อนัน์ จนัทราศิริธนา 6.58
นางสาวประภัสสร เตมิยาจล 6.58
นางสาวสุจติรา ไหวพริบ 6.58
นางสาวสุนัตตาญา สิทธิพรหม 6.58
นายวินัย บุญล้อม 5.64
นางสาววิภา หล่มศรี 5.64
นางสาวชลธิชา ปัชชามาตย์ 5.64
นางนุชจริา การินทร์ 5.64
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 5.64
นายวิชัย ข างาม 5.64



นายอทิธิพล ใจบุญ 5.64
นางสาวสุวภัทร ค้ากระโทก 5.64
นายนิคม ช่องบัว 5.64
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 5.64
นายศุภสิทธิ์ บุปผาสังข์ 5.64
นายจรีศักด์ิ บุปผาสังข์ 5.64
นายไพทูล พรมเขจร 5.64
นางวสาวอธิติยา ไกรยะวงศ์ 5.64
นางสาวพรทิพย์ ธรรมรัตน์ 5.64
นายแสนทวี จนัทนาม 5.64
นายวศิน อภิรัตนวงศ์ 5.64
นางสาวปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์ 5.64
นายสุรศักด์ิ นุย้กลุ 5.64
นายกฤตภัค ทองสุขแกว้ 5.64
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 5.64
นางสาวจฑุามาศ พินิจเจริญ 5.64
นางสาววิชุดา สลายแผ้ว 0.94
นายพงศษ์พันธุ์ จ าเนียรหล้า 0.94

879.45
58 ศ.11/28.04.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 78.91
นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 78.19
นายศิริชัย คุณาบุตร 72.27
นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 66.35
นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 66.35
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 66.35
นายโสภณ รัตนหาญเวทย์ 63.39
นายนพปฎล ศิริขนัธ์ 63.39
นายสามารถ อารีรมย์ 63.39
นายอฑิรุจ แกน่สาร 63.39
นางสาวสุนิษา สีหะวงษ์ 63.39
นายเพิ่มพงษ์ อนินอก 63.39
นายธวัช พานทอง 63.39
นายวันชัย จิ๋วเจริญ 63.39
นายสุวีป สุรัตนกลู 63.39
นายศุลกพ์งศ์ มาลา 63.39
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 26.64
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 23.68
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 23.68
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 23.68



นางสาวสุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 20.72
นางสาวคณนถ ชนะภักดี 20.72
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 20.72
นางจรีนันท์ ไชโยธา 20.72
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 23.68
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 20.72
นางเบญจวรรณ ประภักดี 17.76
นางสาวฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 20.72
นางสาวกญัญ์ชิสา ประดิษฐสุวรรณ์ 20.72
นายธวัชชัย สมบุญเจริญ 20.72
นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ 20.72
นางสาวสุรินทร์ แขอิ่ม 17.76
นายธีรวัฒน์ สหุนาฬุ 23.68
นายสมชาย อศัวตรีรัตนกลุ 20.72
นางสาวพรรณนลิน แสงโชติ 20.72
นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊ 20.72
นางสาวสุภาพร คล้ายสวน 20.72
นางสาวจริะประภา ปทุมมาศ 20.72
นางสาวจริยา บุญส่ง 20.72
นายอภิโชติ ชมพล 20.72
นางนภศร ชุ่มผ้ึง 20.72
นางสาวลัดดาวัลย์ หนูแทน 20.72
นางสาวบุษยา อดุมศุภโภคิน 20.72
นางวิลาวัลย์ แถมเดช 20.72
นางสาวภัสร์อนัน์ จนัทราศิริธนา 20.72
นางสาวประภัสสร เตมิยาจล 20.72
นางสาวสุจติรา ไหวพริบ 20.72
นางสาวสุนัตตาญา สิทธิพรหม 20.72
นายวินัย บุญล้อม 17.76
นางสาววิภา หล่มศรี 17.76
นางสาวชลธิชา ปัชชามาตย์ 17.76
นางนุชจริา การินทร์ 17.76
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 17.76
นายวิชัย ข างาม 17.76
นายอทิธิพล ใจบุญ 17.76
นางสาวสุวภัทร ค้ากระโทก 17.76
นายนิคม ช่องบัว 17.76
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 17.76
นายศุภสิทธิ์ บุปผาสังข์ 17.76
นายจรีศักด์ิ บุปผาสังข์ 17.76



นายไพทูล พรมเขจร 17.76
นางสาวอธิติยา ไกรยะวงศ์ 17.76
นางสาวพรทิพย์ ธรรมรัตน์ 17.76
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 17.76
นางสาวจฑุามาศ พินิจเจริญ 17.76
นางสาววิชุดา สลายแผ้ว 2.96
นายพงพันธุ์ จ าเนียรหล้า 2.96

2,048.00
59 ศ.1/03.08.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 55.27
นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 53.20
นายศิริชัย คุณาบุตร 49.26
นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 45.32
นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 45.32
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 45.32
นายโสภณ รัตนหาญเวทย์ 43.35
นายสามารถ อารีรมย์ 43.35
นายอฑิรุจ แกน่สาร 43.35
นายอเุทน ออ่นตีบ 43.35
นายเพิ่มพงษ์ อนินอก 43.35
นายธวัช พานทอง 43.35
นายศุลกพ์งศ์ มาลา 43.35
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 43.35
นายจกัรพงษ์ รุ่งจนิดารัตน์ 43.35
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 17.73
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 15.76
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 15.76
นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 15.76
นายวิสูตร สุจนัทรา 15.76
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 15.76
นางสาวสุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 13.79
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 11.82
นางสาวจฑุามาศ พินิจเจริญ 11.82
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 15.76
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 13.79
นางเบญจวรรณ ประภักดี 11.82
นางสาวฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 13.79
นางสาวกญัญ์ชิสา ประดิษฐสุวรรณ์ 13.79
นายธวัชชัย สมบุญเจริญ 13.79
นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ 13.79

รวมเงิน



นางสาวสุรินทร์ แขอิ่ม 11.82
นายสมชาย อศัวตรีรัตนกลุ 13.79
นางสาวพรรณนลิน แสงโชติ 13.79
นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊ 13.79
นางสาวสุภาพร คล้ายสวน 13.79
นางสาวจริะประภา ปทุมมาศ 13.79
นางสาวจริยา บุญส่ง 13.79
นายอภิโชติ ชมพล 13.79
นางนภศร ชุ่มผ้ึง 13.79
นางสาวลัดดาวัลย์ หนูแทน 13.79
นางสาวบุษยา อดุมศุภโภคิน 13.79
นางวิลาวัลย์ แถมเดช 13.79
นางสาวภัสร์อนัน์ จนัทราศิริธนา 13.79
นางสาวดวงหทัย บุญเกษม 13.79
นางสาววราภรณ์ ศรีวงศ์ราช 13.79
นางสาวสุจติรา ไหวพริบ 13.79
นายค ารณ เทศนา 13.79
นางอริศรา มิตรโยธิน 13.79
นายวินัย บุญล้อม 11.82
นางสาววิภา หล่มศรี 11.82
นางสาวชลธิชา ปัชชามาตย์ 11.82
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 11.82
นายวิชัย ข างาม 11.82
นายอทิธิพล ใจบุญ 11.82
นางสาวสุวภัทร ค้ากระโทก 11.82
นายนิคม ช่องบัว 11.82
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 11.82
นายศุภสิทธิ์ บุปผาสังข์ 11.82
นายจรีศักด์ิ บุปผาสังข์ 11.82
นายไพทูล พรมเขจร 11.82
นางสาวอธิติยา ไกรยะวงศ์ 11.82
นางสาวพรทิพย์ ธรรมรัตน์ 11.82
นางสาววิชุดา สลายแผ้ว 1.97
นายพงษ์พันธุ์ จ าเนียรหล้า 1.97

1,330.00
60 ศ.1/21.09.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 137.90
นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 131.57
นายศิริชัย คุณาบุตร 121.73
นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 111.89

รวมเงิน



นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 111.89
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 111.89
นายโสภณ รัตนหาญเวทย์ 106.97
นายสามารถ อารีรมย์ 106.97
นายอฑิรุจ แกน่สาร 106.97
นายอเุทน ออ่นตีบ 106.97
นายเพิ่มพงษ์ อนินอก 106.97
นายธวัช พานทอง 106.97
นายศุลกพ์งศ์ มาลา 106.97
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 106.97
นายจกัรพงษ์ รุ่งจนิดารัตน์ 106.97
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 44.28
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 39.36
นางสาวจารินี เดชช านาญ 39.36
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 39.36
นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 39.36
นายวิสูตร สุจนัทรา 39.36
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 39.36
นางสาวสุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 34.44
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 29.52
นางสาวจฑุามาศ พินิจเจริญ 29.52
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 39.36
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 34.44
นางเบญจวรรณ ประภักดี 29.52
นางสาวฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 39.36
นายธวัชชัย สมบุญเจริญ 39.36
นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ 34.44
นางสาวโสภาวรรณ เหมือนศรีเพ็ง 34.44
นางสาวถนอมจติร บุรีรักษ์ 39.36
นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊ 34.44
นางสาวสุภาพร คล้ายสวน 34.44
นางสาวจริะประภา ปทุมมาศ 34.44
นางสาวจริยา บุญส่ง 34.44
นายอภิโชติ ชมพล 34.44
นางนภศร ชุ่มผ้ึง 34.44
นางสาวลัดดาวัลย์ หนูแทน 34.44
นางสาวบุษยา อดุมศุภโภคิน 34.44
นางวิลาวัลย์ แถมเดช 34.44
นางสาวภัสร์อนัน์ จนัทราศิริธนา 34.44
นางสาวดวงหทัย บุญเกษม 34.44



นางสาววราภรณ์ ศรีวงศ์ราช 34.44
นางสาวสุจติรา ไหวพริบ 34.44
นายค ารณ เทศนา 34.44
นางอริศรา มิตรโยธิน 34.44
นายวินัย บุญล้อม 29.52
นางสาววิภา หล่มศรี 29.52
นางสาวชลธิชา ปัชชามาตย์ 29.52
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 29.52
นายวิชัย ข างาม 29.52
นางสาวสุวภัทร ค้ากระโทก 29.52
นายนิคม ช่องบัว 29.52
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 29.52
นายศุภสิทธิ์ บุปผาสังข์ 29.52
นายจรีศักด์ิ บุปผาสังข์ 29.52
นายไพทูล พรมเขจร 29.52
นางสาวอธิติยา ไกรยะวงศ์ 29.52
นางสาวพรทิพย์ ธรรมรัตน์ 29.52
นางสาววิชุดา สลายแผ้ว 4.92
นายพงษ์พันธุ์ จ าเนียรหล้า 4.92

3,264.00
61 ศ.2/21.10.63

นายพชร อนันตศิลป์ 197.29
นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 190.83
นายศิริชัย คุณาบุตร 176.53
นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 162.23
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 162.23
นายสามารถ อารีรมย์ 155.08
นายอฑิรุจ แกน่สาร 155.08
นายอเุทน ออ่นตีบ 155.08
นายเพิ่มพงษ์ อนินอก 155.08
นายธวัช พานทอง 155.08
นายศุลกพ์งศ์ มาลา 155.08
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 155.08
นายจกัรพงษ์ รุ่งจนิดารัตน์ 155.08
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 64.35
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 57.20
นางสาวจารินี เดชช านาญ 57.20
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 57.20
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 57.20
นางสาวสุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 50.05

รวมเงิน



นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 42.90
นางสาวจฑุามาศ พินิจเจริญ 42.90
นายทัศวัตร์ ธันวานนท์ 50.05
นายบริภัทร เพ็ญศรีชล 50.05
นางสาวสมร วามะลุน 42.90
นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ 50.05
นางสาวโสภาวรรณ เหมือนศรีเพ็ง 50.05
นางสาวถนอมจติร บุรีรักษ์ 57.20
นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊ 50.05
นางสาวสุภาพร คล้ายสวน 50.05
นางสาวจริะประภา ปทุมมาศ 50.05
นางสาวจริยา บุญส่ง 50.05
นายอภิโชติ ชมพล 50.05
นางนภศร ชุ่มผ้ึง 50.05
นางสาวลัดดาวัลย์ หนูแทน 50.05
นางสาวบุษยา อดุมศุภโภคิน 50.05
นางวิลาวัลย์ แถมเดช 50.05
นางสาวภัสร์อนัน์ จนัทราศิริธนา 50.05
นางสาวดวงหทัย บุญเกษม 50.05
นางสาววราภรณ์ ศรีวงศ์ราช 50.05
นางสาวสุจติรา ไหวพริบ 50.05
นายค ารณ เทศนา 50.05
นางสาวอริศรา มิตรโยธิน 50.05
นายวินัย บุญล้อม 42.90
นางสาววิภา หล่มศรี 42.90
นางสาวชลธิชา ปัชชามาตย์ 42.90
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 42.90
นางสาวสุวภัทร ค้ากระโทก 42.90
นายนิคม ช่องบัว 42.90
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 42.90
นายศุภสิทธิ์ บุปผาสังข์ 42.90
นายจรีศักด์ิ บุปผาสังข์ 42.90
นายไพทูล พรมเขจร 42.90
นางสาวพรทิพย์ ธรรมรัตน์ 42.90
นางสาววิชุดา สลายแผ้ว 7.15
นายพงษ์พันธุ์ จ าเนียรหล้า 7.15

4,096.00
62 ศ.3/09.12.63 สินบน 4,631.25           

นายพชร อนันตศิลป์ 203.68
นายชัยยทุธ ค าคุณ 196.43

รวมเงิน



นายศิริชัย คุณาบุตร 182.07
นายชนินทร์ ศุภรินทร์ 167.71
นายชัยณรงค์ พุทธรัสสุ 167.71
นายสามารถ อารีรมย์ 160.53
นายอฑิรุจ แกน่สาร 160.53
นายเพิ่มพงษ์ อนินอก 160.53
นายธวัช พานทอง 160.53
นายศุลกพ์งศ์ มาลา 160.53
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 160.53
นายสาคร บรรดาศักด์ิ 160.53
นายจกัรพงษ์ รุ่งจนิดารัตน์ 160.53
นายมังกร มุนิจารวัตนกลุ 160.53
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 64.62
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 57.44
นางสาวจารินี เดชช านาญ 57.44
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 57.44
นางสาวนุชรีย์ ดีเจริญ 57.44
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 57.44
นางสาวสุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 50.26
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 43.08
นางสาวจฑุามาศ พินิจเจริญ 43.08
นายทัศวัตร์ ธันวานนท์ 50.26
นายบริภัทร เพ็ญศรีชล 50.26
นางสาวสมร วามะลุน 43.08
นางสาวภาวดี ด าจติุ 50.26
นายธัชกร ธัชอริยโภคิน 50.26
นางสาวสิริการย์ ธนกลุศรีโรจน์ 50.26
นางสาวถนอมจติร บุรีรักษ์ 57.44
นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊ 50.26
นางสาวสุภาพร คล้ายสวน 50.26
นางสาวจริะประภา ปทุมมาศ 50.26
นางสาวจริยา บุญส่ง 50.26
นายอภิโชติ ชมพล 50.26
นายณัฐภูมิ ดอกพุฒ 50.26
นายมนตรี แกว้ละมุล 50.26
นางสาวนันท์ภัส แกว้บ่อไทย 50.26
นางสาวลัดดาวัลย์ หนูแทน 50.26
นางสาวบุษยา อดุมศุภโภคิน 50.26
นางวิลาวัลย์ แถมเดช 50.26
นางสาวภัสร์อนัน์ จนัทราศิริธนา 50.26



นางสาวดวงหทัย บุญเกษม 50.26
นางสาววราภรณ์ ศรีวงศ์ราช 50.26
นางสาวสุจติรา ไหวพริบ 50.26
นายค ารณ เทศนา 50.26
นายสุภาพ ล้ิมรุ่งเรือง 50.26
นายวินัย บุญล้อม 43.08
นางสาววิภา หล่มศรี 43.08
นางสาวชลธิชา ปัชชามาตย์ 43.08
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 43.08
นางสาวสุวภัทร ค้ากระโทก 43.08
นายสุวพิชญ์ พยคัฆพงษ์ 43.08
นายนิคม ช่องบัว 43.08
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 43.08
นายศุภสิทธิ์ บุปผาสังข์ 43.08
นายจรีศักด์ิ บุปผาสังข์ 43.08
นายไพทูล พรมเขจร 43.08
นางสาวพรทิพย์ ธรรมรัตน์ 43.08
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 43.08
นางสาววิชุดา สลายแผ้ว 7.18
นายพงษ์พันธุ์ จ าเนียรหล้า 7.18

4,631.25          
63 ล.9/14.12.60

นายกลิุศ สมบัติศิริ 441.45

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 425.29

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 389.33

นางพัชรี สุจตินภิศธรรม 353.37

นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 353.37

นายโสภณ รัตนหาญเวทย์ 335.39

นายธนเสฏฐ์ พรพิชัยด ารงค์ 335.39

นายสามารถ อารีรมย์ 335.39

นายปัญญพัฒน์ อนุวัตคุณธรรม 335.39

นายอเุทน ออ่นตีบ 335.39

นายศุลกพ์งศ์ มาลา 335.39

นายธวัช พานทอง 335.39

นายกชกร พุทธัง 335.39

นายวันชัย จิ๋วเจริญ 335.39

จ.ส.ต.ธวัชชัย ศิริแพทย์ 335.39

นายถนอม เสาใบ 335.39

นายถวัลย์ รอดจติต์ 161.82

นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 125.86

รวมเงิน



นายวิสูตร สุจนัทรา 125.86

นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊ 125.86

นายวีรศักด์ิ พวงจติร 125.86

นางสาวปราณีต กนัเกตุ 125.86

นายประพันธ์ การจารี 125.86
นายนล เชื่อมสุข 143.84
นายฐิติพงศ์ ค าผุย 125.86
นางสาวนุชาภา สังขกร 125.86
นายวิรัชช์ จริะเมธากลุ 125.86
นายวิชสิทธิ์ เจริญศักด์ิ 125.86
นางสาวธิติพร ชื่นเสนาะ 125.86
นางสาวสุภาณี คัมภิรารักษ์ 125.86
นางอรวรรณ บุญสร้าง 125.86
นางสาวจริะประภา ปทุมมาศ 125.86
นางสาวจริยา บุญส่ง 125.86
นางกนิษฐา กาละปัตย์ 125.86
นางปราณี อาจนาวัง 125.86
นางวิลววัลย์ แถมเดช 125.86
นางสาวประภัสสร เตมิยาจล 125.86
นางสาวสุจติรา ไหวพริบ 125.86
นายวินัย บุญล้อม 107.88
นางสาววิภา หล่มศรี 107.88
นางสาวชลธิชา ปัชชามาตย์ 107.88
นางสาวนุชจริา เตโช 107.88
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 107.88
นายวิชัย ข างาม 107.88
นายอทิธิพล ใจบุญ 107.88
นายนิคม ช่องบัว 107.88
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 107.88
นายศุภสิทธิ์ บุปผาสังข์ 107.88
นายจรีศักด์ิ บุปผาสังข์ 107.88
นายไพทูล พรมเขจร 107.88
นางสาวนภาพร ไกรยะวงศ์ 107.88
นางสาวพรทิพย์ ธรรมรัตน์ 107.88
นางสาววิชุดา สลายแผ้ว 17.98
นางสุวรรณี สวนสมบูรณ์ 17.98
นายพงษ์พันธุ์ จ าเนียรหล้า 17.98
นายปราโมทย์ โมรานพคุณ 17.98

10,057.20
64 ล.16/26.03.61

รวมเงิน



นายกลิุศ สมบัติศิริ 58.30
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 55.10
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 50.48
นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 45.86
นายโสภณ รัตนหาญเวทย์ 43.55
นายถาวร เอี่ยมพิบูลย์ 43.55
นายปรีชา สุขจดิษฐ์ 43.55
นายสุธี พานิช 43.55
นายสามารถ อารีรมย์ 43.55
นายปัญญพัฒน์ อนุวัตคุณธรรม 43.55
นายอเุทน ออ่นตีบ 43.55
นายศุลกพ์งศ์ มาลา 43.55
นายธวัช พานทอง 43.55
นายวันชัย จิ๋วเจริญ 43.55
จ.ส.ต.ธวัชชัย ศิริแพทย์ 43.55
นายถนอม เสาใบ 43.55
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 20.79
นางสาวสุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 16.17
นายธนศักด์ิ โกษาผล 16.17
นางสาวพรรณนลิน แสงโชติ 16.17
นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊ 16.17
นายวรินทร ชีวิตโสภณ 16.17
นางสาวปราณีต กนัเกตุ 16.17
นายนล เชื่อมสุข 18.48
นายฐิติพงศ์ ค าผุย 16.17
นางสาวนุชาภา สังขกร 16.17
นางสาวพุธพร นีละเสวี 16.17
นายวิรัชช์ จริะเมธากลุ 16.17
นายวิชสิทธิ์ เจริญศักด์ิ 16.17
นางสาวธิติพร ชื่นเสนาะ 16.17
นางสาวสุภาณี คัมภิรารักษ์ 16.17
นางอรวรรณ บุญสร้าง 16.17
นางสาวจริะประภา ปทุมมาศ 16.17
นางสาวจริยา บุญส่ง 16.17
นางกนิษฐา กาละปัตย์ 16.17
นางปราณี อาจนาวัง 16.17
นางวิลาวัลย์ แถมเดช 16.17
นางสาวประภัสสร เตมิยาจล 16.17
นางสาวสุจติรา ไหวพริบ 16.17
นายวินัย บุญล้อม 13.86



นางสาววิภา หล่มศรี 13.86
นางสาวชลธิชา ปัชชามาตย์ 13.86
นางสาวนุชจริา เตโช 13.86
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 13.86
นายวิชัย ข างาม 13.86
นายอทิธิพล ใจบุญ 13.86
นายนิคม ช่องบัว 13.86
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 13.86
นายศุภสิทธิ์ บุปผาสังข์ 13.86
นายจรีศักด์ิ บุปผาสังข์ 13.86
นายไพทูล พรมเขจร 13.86
นางสาวนภาพร ไกรยะวงศ์ 13.86
นางสาวพรทิพย์ ธรรมรัตน์ 13.86
นางสาววิชุดา สลายแผ้ว 2.31
นางสุวรรณี สวนสมบูรณ์ 2.31
นายพงษ์พันธุ์ จ าเนียรหล้า 2.31
นายปราโมทย์ โมรานพคุณ 2.31

1,314.46
65 ล.7/19.10.61

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 779.44

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 749.45

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 683.99

นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 618.53

นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 618.53

นายโสภณ รัตนหาญเวทย์ 584.88

นายถาวร เอี่ยมพิบูลย์ 584.88

นายปรีชา สุขจดิษฐ์ 584.88

นายสุธี พานิช 584.88

นายสามารถ อารีรมย์ 584.88

นายอเุทน ออ่นตีบ 584.88

นายศุลกพ์งศ์ มาลา 584.88

นายธวัช พานทอง 584.88

นายวันชัย จิ๋วเจริญ 584.88

จ.ส.ต.ธวัชชัย ศิริแพทย์ 584.88

นายสหัส เยน็ภูท่อง 584.88

นายเขม็ชัย จนัทร์วิเชียร 584.88

นางสาวแสงเดือน ทองธิราช 584.88

นายวิชัย วงศ์จนิตนารักษ์ 584.88

นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 294.57

น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 229.11

รวมเงิน



นายธนศักด์ิ โกษาผล 229.11

ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 229.11

นางเบญจวรรณ ประภักดี 229.11

น.ส.กนกวรรณ สมรักษ์ 229.11

นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 229.11

นางสาวฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 229.11

นางสาวอรวรรณ เจยีรนัย 229.11

นายวิชสิทธิ์ เจริญศักด์ิ 229.11

น.ส.ธิติพร ชื่นเสนาะ 229.11

นางสุภาณี คัมภิรารักษ์ 229.11

นายธีรวัฒน์ สหุนาฬุ 229.11

นางสาวปราณีต กนัเกตุ 229.11

นางสาวพรรณนลิน แสงโชติ 229.11

นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊ 229.11

นางอรวรรณ บุญสร้าง 229.11

นางสาวจริะประภา ปทุมมาศ 229.11

นางสาวจริยา บุญส่ง 229.11

นางสาวสุนิษา สีหะวงษ์ 229.11

นางปราณี อาจนาวัง 229.11

นางวิลาวัลย์ แถมเดช 229.11

นางสาวประภัสสร เตมิยาจล 229.11

นางสาวสุจติรา ไหวพริบ 229.11

นางสาวสุนัตตาญา สิทธิพรหม 229.11

นายวินัย บุญล้อม 196.38

นางสาวววิภา หล่มศรี 196.38

นางสาวชลธิชา ปัชชามาตย์ 196.38

นางสาวนุชจริา เตโช 196.38

นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 196.38

นายวิชัย ข างาม 196.38

นายอทิธิพล ใจบุญ 196.38

นายนิคม ช่องบัว 196.38

นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 196.38

นายศุภสิทธิ์ บุปผาสังข์ 196.38

นายจรีศักด์ิ บุปผาสังข์ 196.38

นายไพทูล พรมเขจร 196.38

นางสาวนภาพร ไกรยะวงศ์ 196.38

นางสาวพรทิพย์ ธรรมรัตน์ 196.38

นางสาววิชุดา สลายแผ้ว 32.73
นางสุวรรณี สวยสมบูรณ์ 32.73
นายพงษ์พันธุ์ จ าเนียรหล้า 32.73



20,278.98
66 ล.4/08.11.61

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 183.04
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 181.28
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 166.00
นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 150.72
นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 150.72
นายโสภณ รัตนหาญเวทย์ 142.16
นายถาวร เอี่ยมพิบูลย์ 142.16
นายปรีชา สุขจดิษฐ์ 142.16
นายสุธี พานิช 142.16
นายสามารถ อารีรมย์ 142.16
นายอเุทน ออ่นตีบ 142.16
นายศุลกพ์งศ์ มาลา 142.16
นายธวัช พานทอง 142.16
นายวันชัย จิ๋วเจริญ 142.16
จ.ส.ต.ธวัชชัย ศิริแพทย์ 142.16
นายสหัส เยน็ภูท่อง 142.16
นายเขม็ชัย จนัทร์วิเชียร 142.16
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 142.16
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 68.76
นางสาวสุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 53.48
นายธนศักด์ิ โกษาผล 53.48
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 53.48
นางเบญจวรรณ ประภักดี 53.48
นางสาวกนกวรรณ สมรักษ์ 53.48
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 53.48
นางสาวฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 53.48
นางสาวอรวรรณ เจยีรนัย 53.48
นายวิชสิทธิ์ เจริญศักด์ิ 53.48
นางสาวธิติพร ชื่นเสนาะ 53.48
นางสุภาณี คัมภิรารักษ์ 53.48
นายธีรวัฒน์ สหุนาฬุ 53.48
นางสาวปราณีต กนัเกตุ 53.48
นางสาวพรรณนลิน แสงโชติ 53.48
นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊ 53.48
นางอรวรรณ บุญสร้าง 53.48
นางสาวจริะประภา ปทุมมาศ 53.48
นางสาวจริยา บุญส่ง 53.48
นางสาวสุนิษา สีหะวงษ์ 53.48

รวมเงิน



นางปราณี อาจนาวัง 53.48
นางวิลาวัลย์ แถมเดช 53.48
นางสาวประภัสสร เตมิยาจล 53.48
นางสาวสุจติรา ไหวพริบ 53.48
นางสาวสุนัตตาญา สิทธิพรหม 53.48
นายวินัย บุญล้อม 45.84
นางสาวววิภา หล่มศรี 45.84
นางสาวชลธิชา ปัชชามาตย์ 45.84
นางสาวนุชจริา เตโช 45.84
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 45.84
นายวิชัย ข างาม 45.84
นายอทิธิพล ใจบุญ 45.84
นายนิคม ช่องบัว 45.84
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 45.84
นายศุภสิทธิ์ บุปผาสังข์ 45.84
นายจรีศักด์ิ บุปผาสังข์ 45.84
นายไพทูล พรมเขจร 45.84
นางสาวนภาพร ไกรยะวงศ์ 45.84
นางสาวพรทิพย์ ธรรมรัตน์ 45.84
นางสาวจติุพร ภูเรือง 45.84
นางสาวจฑุามาศ พินิจเจริญ 45.84
นางสาววิชุดา สลายแผ้ว 7.64
นางสุวรรณี สวนสมบูรณ์ 7.64
นายพงษ์พันธุ์ จ าเนียรหล้า 7.64

4,788.48
67 ล.7/25.12.61

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 488.55

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 469.21

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 429.37

นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 389.53

นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 389.53

นายถาวร เอี่ยมพิบูลย์ 389.53

นายโสภณ รัตนหาญเวทย์ 369.61

นายปรีชา สุขจดิษฐ์ 369.61

นายสุธี พานิช 369.61

นายสามารถ อารีรมย์ 369.61

นายอเุทน ออ่นตีบ 369.61

นายศุลกพ์งศ์ มาลา 369.61

นายธวัช พานทอง 369.61

นายวันชัย จิ๋วเจริญ 369.61

รวมเงิน



จ.ส.ต.ธวัชชัย ศิริแพทย์ 369.61

นายสหัส เยน็ภูท่อง 369.61

นายเขม็ชัย จนัทร์วิเชียร 369.61

นายธนพงศ์ มหาชัย 369.61

นายสมยศ กนัแตง 179.28

นางสาวสุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 139.44

ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 139.44

นางเบญจวรรณ ประภักดี 119.52

นางสาวกนกวรรณ สมรักษ์ 119.52

นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 139.44

นางสาวฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 139.44

นางสาวอรวรรณ เจยีรนัย 139.44

นายวิชสิทธิ์ เจริญศักด์ิ 139.44

นางสาวธิติพร ชื่นเสนาะ 139.44

นางสุภานี คัมภิรารักษ์ 139.44

นายธีรวัฒน์ สหุนาฬุ 139.44

นางสาวปราณีต กนัเกตุ 139.44

นางสาวพรรณนลิน แสงโชติ 139.44

นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊ 139.44
นางอรวรรณ บุญสร้าง 139.44
นางสาวจริะประภา ปทุมมาศ 139.44
นางสาวจริยา บุญส่ง 139.44
นางสาวสุนิษา สีหะวงษ์ 139.44
นางปราณี อาจนาวัง 139.44
นางวิลาวัลย์ แถมเดช 139.44
นางสาวประภัสสร เตมิยาจล 139.44
นางสาวสุจติรา ไหวพริบ 139.44
นางสาวสุนัตตาญา สิทธิพรหม 139.44
นายวินัย บุญล้อม 119.52
นางสาวววิภา หล่มศรี 119.52
นางสาวชลธิชา ปัชชามาตย์ 119.52
นางสาวนุชจริา เตโช 119.52
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 119.52
นายวิชัย ข างาม 119.52
นายอทิธิพล ใจบุญ 119.52
นายวิชิต สุตะรัตน์ 119.52
นายนิคม ช่องบัว 119.52
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 119.52
นายศุภสิทธ์ บุปผาสังข์ 119.52
นายจรีศักด์ิ บุปผาสังข์ 119.52



นายไพทูล พรมเขจร 119.52
นางสาวนภาพร ไกรยะวงศ์ 119.52
นางสาวพรทิพย์ ธรรมรัตน์ 119.52
นางสาวจติุพร ภูเรือง 119.52
นางสาวจฑุามาศ พินิจเจริญ 119.52
นางสาววิชุดา สลายแผ้ว 19.92
นางสุวรรณี สวนสมบูรณ์ 19.92
นายพงษ์พันธ์ จ าเนียรหล้า 19.92

12,429.20
68 ล.13/19.08.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 83.43
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 78.59
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 72.03
นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 65.47
นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 65.47
นายสมยศ กนัแตง 68.75
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 65.47
นายถาวร เอี่ยมพิบูลย์ 65.47
นายปรีชา สุขจดิษฐ์ 62.19
นายสุธี พานิช 62.19
นายกนก รัตน์สูงเนิน 62.19
นายนพปฎล ศิริขนัธ์ 62.19
นายอเุทน ออ่นตีบ 62.19
นายธวัช พานทอง 62.19
นายวันชัย จิ๋วเจริญ 62.19
นายสหัส เยน็ภูท่อง 62.19
นายเขม็ชัย จนัทร์วิเชียร 62.19
นายสุวีป สุรัตนกลู 62.19
นายชัชวาลย์ ถามา 62.19
นายนิสิต โตมานิตย์ 62.19
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 26.24
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 26.24
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 22.96
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 22.96
นางสาวคณนถ ชนะภักดี 22.96
นางสาวดวงกมล ล้ีวริทธิ์นันท์ 22.96
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 26.24
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 26.24
นางเบญจวรรณ ประภักดี 19.68
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 22.96

รวมเงิน



นางสาวอรวรรณ เจยีรนัย 22.96
นายวิชสิทธิ์ เจริญศักด์ิ 22.96
นางสาวธิติพร ชื่นเสนาะ 22.96
นางสุภาณี คัมภิรารักษ์ 22.96
นายธีรวัฒน์ สหุนาฬุ 26.24
นางสาวพรรณนลิน แสงโชติ 22.96
นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊ 22.96
นางสาวสุภาพร คล้ายสวน 22.96
นางอรวรรณ บุญสร้าง 22.96
นางสาวจริะประภา ปทุมมาศ 22.96
นางสาวจริยา บุญส่ง 22.96
นางสาวสุนิษา สีหะวงษ์ 22.96
นางนภศร ชุ่มผ้ึง 22.96
นางสาวลัดดาวัลย์ หนูแทน 22.96
นางวิลาวัลย์ แถมเดช 22.96
นางสาววภัสร์อนัน์ จนัทราศิริธนา 22.96
นางสาวประภัสสร เตมิยาจล 22.96
นางสาวสุจติรา ไหวพริบ 22.96
นางสาวสุนัตตาญา สิทธิพรหม 22.96
นายวินัย บุญล้อม 19.68
นางสาววิภา หล่มศรี 19.68
นางสาวชลธิชา ปัชชามาตย์ 19.68
นางสาวนุชจริา เตโช 19.68
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 19.68
นายวิชัย ข างาม 19.68
นายอทิธิพล ใจบุญ 19.68
นายวิชิต สุตะรัตน์ 19.68
นางสาวสุวภัทร ค้ากระโทก 19.68
นายนิคม ช่องบัว 19.68
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 19.68
นายศุภสิทธิ์ บุปผาสังข์ 19.68
นายจรีศักด์ิ บุปผาสังข์ 19.68
นายไพทูล พรมเขจร 19.68
นางสาวอธิติยา ไกรยะวงศ์ 19.68
นางสาวพรทิพย์ ธรรมรัตน์ 19.68
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 19.68
นางสาวจฑุามาศ พินิจเจริญ 19.68
นางสาววิชุดา สลายแผ้ว 3.28
นางสุวรรณี สวนสมบูรณ์ 3.28
นายพงษ์พันธุ์ จ าเนียรหล้า 3.28



2,354.00
69 ล.1/06.09.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 191.15
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 181.89
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 167.03
นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 152.17
นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 152.17
นายสมยศ กนัแตง 159.60
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 152.17
นายถาวร เอี่ยมพิบูลย์ 152.17
นายปรีชา สุขจดิษฐ์ 144.74
นายสุธี พานิช 144.74
นายกนก รัตน์สูงเนิน 144.74
นายนพปฎล ศิริขนัธ์ 144.74
นายอเุทน ออ่นตีบ 144.74
นายธวัช พานทอง 144.74
นายวันชัย จิ๋วเจริญ 144.74
นายสหัส เยน็ภูท่อง 144.74
นายเขม็ชัย จนัทร์วิเชียร 144.74
นายสุวีป สุรัตนกลู 144.74
นายชัชวาลย์ ถามา 144.74
นางสาวสุภาพร สัตนาโค 144.74
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 59.44
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 59.44
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 52.01
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 52.01
นางสาวคณนถ ชนะภักดี 52.01
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 52.01
นางจรีนันท์ ไชโยธา 52.01
นางสาวดวงกมล ล้ีวริทธิ์นันท์ 52.01
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 59.44
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 59.44
นางเบญจวรรณ ประภักดี 44.58
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 52.01
นางสาวอรวรรณ เจยีรนัย 52.01
นายวิชสิทธิ์ เจริญศักด์ิ 52.01
นางสาวธิติพร ชื่นเสนาะ 52.01
นางสุภาณี คัมภิรารักษ์ 52.01
นายธีรวัฒน์ สหุนาฬุ 59.44
นางสาวพรรณนลิน แสงโชติ 52.01

รวมเงิน



นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊ 52.01
นางสาวสุภาพร คล้ายสวน 52.01
นางสาวจริะประภา ปทุมมาศ 52.01
นางสาวจริยา บุญส่ง 52.01
นางสาวสุนิษา สีหะวงษ์ 52.01
นายอดั อ่ าศรี 52.01
นางเบญจมาศ ชื่นชม 52.01
นางนภศร ชุ่มผ้ึง 52.01
นางสาวลัดดาวัลย์ หนูแทน 52.01
นางวิลาวัลย์ แถมเดช 52.01
นางสาววภัสร์อนัน์ จนัทราศิริธนา 52.01
นางสาวประภัสสร เตมิยาจล 52.01
นางสาวสุจติรา ไหวพริบ 52.01
นางสาวสุนัตตาญา สิทธิพรหม 52.01
นายวินัย บุญล้อม 44.58
นางสาววิภา หล่มศรี 44.58
นางสาวชลธิชา ปัชชามาตย์ 44.58
นางสาวนุชจริา เตโช 44.58
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 44.58
นายวิชัย ข างาม 44.58
นายอทิธิพล ใจบุญ 44.58
นายวิชิต สุตะรัตน์ 44.58
นางสาวสุวภัทร ค้ากระโทก 44.58
นายนิคม ช่องบัว 44.58
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 44.58
นายศุภสิทธิ์ บุปผาสังข์ 44.58
นายจรีศักด์ิ บุปผาสังข์ 44.58
นายไพทูล พรมเขจร 44.58
นางสาวอธิติยา ไกรยะวงศ์ 44.58
นางสาวพรทิพย์ ธรรมรัตน์ 44.58
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 44.58
นางสาวจฑุามาศ พินิจเจริญ 44.58
นางสาววิชุดา สลายแผ้ว 7.43
นางสุวรรณี สวนสมบูรณ์ 7.43
นายพงษ์พันธ์ จ าเนียรหล้า 7.43

5,564.00
70 ล.4/06.09.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 330.82

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 318.40

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 292.38

รวมเงิน



นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 266.36

นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 266.36

นายสมยศ กนัแตง 279.37

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 266.36

นายถาวร เอี่ยมพิบูลย์ 266.36

นายปรีชา สุขจดิษฐ์ 253.35

นายสุธี พานิช 253.35

นายกนก รัตน์สูงเนิน 253.35

นายนพปฎล ศิริขนัธ์ 253.35

นายอเุทน ออ่นตีบ 253.35

นายธวัช พานทอง 253.35

นายวันชัย จิ๋วเจริญ 253.35

นายสหัส เยน็ภูท่อง 253.35

นายเขม็ชัย จนัทร์วิเชียร 253.35

นายสุวีป สุรัตนกลู 253.35

นายชัชวาลย์ ถามา 253.35

นายถนอม เสาใบ 253.35

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 104.08
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 104.08
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 91.07
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 91.07
นางสาวคณนถ ชนะภักดี 91.07
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 91.07
นางจรีนันท์ ไชโยธา 91.07
นางสาวดวงกมล ล้ีวริทธิ์นันท์ 91.07
นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 104.08
ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 104.08
นางเบญจวรรณ ประภักดี 78.06
น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 91.07
นางสาวอรวรรณ เจยีรนัย 91.07
นายวิชสิทธิ์ เจริญศักด์ิ 91.07
นางสาวธิติพร ชื่นเสนาะ 91.07
นางสุภาณี คัมภิรารักษ์ 91.07
นายธีรวัฒน์ สหุนาฬุ 104.08
นางสาวพรรณนลิน แสงโชติ 91.07
นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊ 91.07
นางสาวสุภาพร คล้ายสวน 91.07
นางสาวจริะประภา ปทุมมาศ 91.07
นางสาวจริยา บุญส่ง 91.07
นางสาวสุนิษา สีหะวงษ์ 91.07



นายอดั อ่ าศรี 91.07
นางเบญจมาศ ชื่นชม 91.07
นางนภศร ชุ่มผ้ึง 91.07
นางสาวลัดดาวัลย์ หนูแทน 91.07
นางวิลาวัลย์ แภมเดช 91.07
นางสาวภัสร์อนัน์ จนัทราศิริธนา 91.07
นางสาวประภัสสร เตมิยาจล 91.07
นางสาวสุจติรา ไหวพริบ 91.07
นางสาวสุนัตตาญา สิทธิพรหม 91.07
นายวินัย บุญล้อม 78.06
นางสาววิภา หล่มศรี 78.06
นางสาวชลธิชา ปัชชามาตย์ 78.06
นางสาวนุชจริา เตโช 78.06
นายรุ่งโรจน์ ชาติไทย 78.06
นายวิชัย ข างาม 78.06
นายอทิธิพล ใจบุญ 78.06
นายวิชิต สุตะรัตน์ 78.06
นางสาวสุวภัทร ค้ากระโทก 78.06
นายนิคม ช่องบัว 78.06
นายศราวุธ ธรรมรัตน์ 78.06
นายศุภสิทธิ์ บุปผาสังข์ 78.06
นายจรีศักด์ิ บุปผาสังข์ 78.06
นายไพทูล พรมเขจร 78.06
นางสาวอธิติยา ไกรยะวงศ์ 78.06
นางสาวพรทิพย์ ธรรมรัตน์ 78.06
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 78.06
นางสาวจฑุามาศ พินิจเจริญ 78.06
นางสาววิชุดา สลายแผ้ว 13.01
นางสุวรรณี สวนสมบูรณ์ 13.01
นายพงษ์พันธ์ จ าเนียรหล้า 13.01

9,737.00
71 ศ.2/01.12.53

นายชาญชัย ชอบชื่นชม 20.18
น.ส.พรพิมล สัตยาภินันท์ 18.94
นายเกยีรติชัย ผองประไพ 17.49
นายยทุธิ์พร ส านวน 17.49
ว่าที่ ร.ต.มงคล ธีรวงศ์สวัสด์ิ 17.49
นายภาณุพงศ์ ภัคจรัิญโรจน์ 17.49
นายณัชวพงศ์ เกตุสุวรรณ 16.04
นายคงฤทธิ์ บุษลา 16.04

รวมเงิน



นายประพันธ์ การจารี 16.04
นายปรีชา สังขสิ์งห์ 16.04
นายรุ่งโรจน์ พวงรอด 16.04
นายขจติ ตรีสุทธาชีพ 16.04
นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 16.04
นายภาณุวัฒน์ พณิชสมสิริ 16.04
นายมานพ วจทีองรัตนา 16.04
นายสุรชัย ศรีภัทรางกรู 16.04
นายเจริญ ยาธะนะ 16.04
นายสมศักด์ิ อโนทัยวรานนท์ 16.04
นายวรวุธ หว่างอุ่น 16.04
นายวุฒิชัย จนัทร์อนิทร์ 16.04
นายเสริมวิทย์ ศิริแสง 16.04
จ.อ.ภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 16.04
นายค ารณ เทศนา 16.04
น.ส.ชฎาพร แหล่งหล้า 16.04
นายณฐพน ศรีโยหะ 8.70
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 8.70
นายอดิเรก บุตรศรี 8.70

423.90
72 ศ.9/14.03.55

นายสมชาย พูลสวัสด์ิ 123.78
นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกลุ 117.90
นายชาญชัย ชอบชื่นชม 106.48
น.ส.พรพิมล สัตยาภินันท์ 100.77
นายขจรเดช จนัทร์กระจา่ง 95.06
นายเกยีรติชัย ผองประไพ 95.06
นายยทุธิ์พร ส านวน 95.06
นายคงฤทธิ์ บุษลา 95.06
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 95.06
นายภาณุพงศ์ ภัคจรัิญโรจน์ 95.06
นายสมเกยีรติ กี่ตระกลู 89.35
นายรัฐศักด์ิ ฐาปรวรเกยีรติ 89.35
นายไกรฤกษ์ ทองออ่น 89.35
นายภาณุวัฒน์ พณิชสมสิริ 89.35
น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 89.35
นายมานพ วจทีองรัตนา 89.35
นายสุรชัย ศรีภัทรางกรู 89.35
นายเจริญ ยาธะนะ 89.35
นายสมศักด์ิ อโนทัยวรานนท์ 89.35

รวมเงิน



นายวรวุธ หว่างอุ่น 89.35
นายวุฒิชัย จนัทร์อนิทร์ 89.35
นายเสริมวิทย์ ศิริแสง 89.35
นายมนัส ราชขนัธ์ 89.35
นายบุญชัย เรืองข า 89.35
นายค ารณ เทศนา 89.35
นายนิพนธ์ ทศพิมพ์ 89.35
นายธนพงศ์ มหาชัย 89.35
นายชัชพงษ์ สูงประสิทธิ์ 39.97
นายมัฆวาล จงศิริฉนักลุ 39.97
นายประชา ศตสุข 39.97
นายสมศักด์ิ พิศาลชนะกลุ 39.97
น.ส.ปิติโฉมฉาย ละออศรี 39.97
นายศุภโสภณ น้อยทรง 39.97
นายธนพล วิทยาศาสตร์ 39.97
นายอเนก อ าเคน 39.97
น.ส.พรทิพย์ เจริญท้าว 39.97
นางวัฒนา ใหม่คามิ 39.97
นางจรีนันท์ ไชโยธา 39.97
น.ส.สุริยารักษ์ โหล่วประดิษฐ์ 39.97
น.ส.ทิภาพรรณ บุญนารถ 39.97
น.ส.ชูชื่น สาลี 39.97
นายณฐพน ศรีโยหะ 34.26
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 34.26
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 34.26
นายสมบัติ ร่ืนภาคธรรม 39.97
พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ 39.97 ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.อ.อชิรพงศ์ ประจง 34.26 รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร
ด.ต.บุญลือ พึ่งดิบ 28.55 ผบ.หมู ่ตม.จว.มุกดาหาร
ด.ต.บุญมี แสงงาม 28.55 ผบ.หมู ่ตม.จว.มุกดาหาร
ด.ต.โกสิน ล่ิมทองน้อย 28.55 ผบ.หมู ่ตม.จว.มุกดาหาร
ร.อ.กริชเพชร โภคา 34.26 ทหารพราน 2105
อส.ทพ.สุดใจ ฤทธิศักด์ิ 17.13 ทหารพราน 2105
อส.ทพ.บุญจ า ค าจ าปา 17.13 ทหารพราน 2105
อส.ทพ.ค าฝัน ปรีพุทธา 17.13 ทหารพราน 2105
อส.ทพ.พัฒน์พงษ์ แกว้สุจริต 17.13 ทหารพราน 2105
อส.ทพ.มนตรี ศรีแกว้ 17.13 ทหารพราน 2105
อส.ทพ.ไพบูลย์ นิลบุตร 17.13 ทหารพราน 2105
อส.ทพ.ส าเนียง 17.13 ทหารพราน 2105
อส.ทพ.สุดใจ สารนะโน 17.13 ทหารพราน 2105



อส.ทพ.ฉตัรชัย สิทธิโสม 17.13 ทหารพราน 2105
ร.ต.ต.พรชัย อาตยากลุ 34.26 รอง สว.กก.3 บก.ปทส
ด.ต.ทัศวร ภูกิ่งหิน 28.55 ผบ.หมู ่กก.3 บก.ปทส.
ด.ต.พรศักด์ิ กศุลสูงเนิน 28.55 ผบ.หมู ่กก.3 บก.ปทส.
พ.ต.ท.รัชพงศ์ นิพนธ์ไชยเดช 39.97 ต ารวจสันติบาลจังหวัดมุกดาหาร

ร.ต.ท.พงษ์พิทักษ์ ระถาวณิชย์ 34.26 ต ารวจสันติบาลจังหวัดมุกดาหาร

นายพิชัย วงษ์กาฬสินธุ์ 28.55 เจ้าพนกังานปา่ไมช้ านาญงาน

นายดารัฐพงษ์ เจริญศรีพิเทพ 17.13 จนท.ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร

พ.อ.ยทุธนา ม่วงพูนสวัสด์ิ 39.97 จนท.กอ.รมน.
จ.ส.อ.อนุชิต สุวิสุทธิ์ 28.55 จนท.กอ.รมน.
จ.ส.อ.เฉลียว ทาบรรหาร 28.55 จนท.กอ.รมน.
นายมงคล โชคโสด 17.13 จนท.กอ.รมน.
นายไสว เสาใบ 5.71
นายส าเริง ฤทธินาค 5.71
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 5.71
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 5.71
น.ส.อญัชลี สุจริต 5.71
น.ส.ปวีณา บุญรับพายบั 5.71
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 5.71
น.ส.รัชนีกร นาโสก 5.71
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 5.71
นายอดิเรก บุตรศรี 5.71
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 5.71
น.ส.ผ่องฉวี สาชนะ 5.71
น.ส.นพวรรณ อริยจนิดา 5.71
น.ส.สุภาวดี ค าพลศักด์ิ 5.71
นายยทุธพงศ์ แสงวิทยา 5.71

4,000.00
73 ศ.2/02.04.56

นายภาณุพงศ์ ภัคจรัิญโรจน์ 10.39
นายธนชัย สุขสดเขยีว 9.44
นายชัชพงษ์ สูงประสิทธิ์ 9.44
นายสุรชัย ศรีภัทรางกรู 9.44
นายนิพัทธ์ นิรันดร์วิโรจน์ 9.44

48.15

74 ศ.3/04.04.57 สินบน 39,768.00         
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ 3,052.97

นายไพศาล ชื่นจติร 2,874.48

นายวรวุฒิ วิบูลศิริชัย 2,518.14

รวมเงิน

รวมเงิน



นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ 2,339.97

นายขจรเดช จนัทร์กระจา่ง 2,161.80

นายอรัญ จถูนอม 2,161.80

นายก าธร เจริญสุข 2,161.80

นายยคุลธร รัตนานนท์ 2,161.80

นายสดับ วัฒนเสถยีร 2,161.80

นายธีระ คงกวินวงศ์ 1,983.63

นายบุญชัย เรือนข า 1,983.63

นายสุวิทย์ สุวรรณเวียง 1,983.63

พ.ต.บุญรุ่ง สุทธิสุวรรณ 1,983.63 ทหารพราน 2109
จ.ส.อ.อทิธฺพล ธิธรรม 1,627.29
ส.ท.ประพจน์ เสความ 1,449.12
ทพ.อภิชาต นวลสวาท 178.17
ทพ.วีรพงษ์ โสประดิษฐ์ 178.17
ทพ.ศักด์ินิรันดร์ กมลรัตน์ 178.17

33,140.00         
75 ศ.11/29.07.57

นายสมชัย สัจจพงษ์ 356.68

นายนรินทร์ กลัยาณมิตร 336.87

นายวรวุฒิ วิบูลศิริชัย 297.57

นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ 277.92

นายขจรเดช จนัทร์กระจา่ง 258.27

นายอรัญ จถูนอม 258.27

นายก าธร เจริญสุข 258.27

นายยคุลธร รัตนานนท์ 258.27

นายสดับ วัฒนเสถยีร 258.27

นายนิสิต โตมานิตย์ 238.62
นายสุรชัย ศรีภัทรางกลู 238.62
นายบุญชัย เรือนข า 238.62
พ.ต.ท.อดุม พูลวงษ์ 238.62 เจา้หน้าที่สถานีต ารวจน้ า
นท.ปรเมศวร์ ไศลบาท 238.62 เจา้หน้าที่สถานีเรือมุกดาหาร
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 137.55
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 117.90
น.ส.รัชนีกร นาโสก 117.90
นายณฐพล ศรีโยหะ 117.90

4,244.74
76 ศ.6/29.11.57 สินบน 46,416.70         

นายสมชัย สัจจพงษ์ 4,235.55
นายยทุธนา หยมิการุณ 4,006.42
นายสุวัฒน์ ด้วงปัน้ 3,547.23

รวมเงิน

รวมเงิน



นายโสรัจ สังขวรรณ 3,317.63
นายอรัญ จถูนอม 3,088.04
นายสดับ วัฒนเสถยีร 3,088.04
นายยคุลธร รัตนานนท์ 3,088.04
นายก าธร เจริญสุข 3,088.04
นายวิศิษฐ เขม็ทอง 2,858.44
นายมนัส ราชขนัธ์ 2,858.44
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 1,607.17
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 1,377.58
น.ส.รัชนีกร นาโสก 1,377.58

77 ศ.21/23.01.58 สินบน 22,950.00         
นายสมชัย สัจจพงษ์ 2,011.32

นายยทุธนา หยมิการุณ 1,777.05

นายสุวัฒน์ ด้วงปัน้ 1,660.08

นายโสรัจ สังขวรรณ 1,543.11

นายอรัญ จถูนอม 1,426.14

นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 1,426.14

นายสมชาย นิยมชาติ 1,426.14

นายก าธร เจริญสุข 1,426.14

นายวิศิษฐ์ เขม็ทอง 1,309.17

นายมนัส ราชขนัธ์ 1,309.17

พ.อ.ยทุธนา ม่วงพูลสวาสด์ิ 1,426.14 กอ.รมน.จว.มห.
ร.ท.อทิธิพงษ์ ปัตถาวะโร 1,192.20 กกล.รส.จว.มห.
ร.อ.พิพัฒน์ เพียวิเศษ 1,192.20 ทหารพราน 2109

19,125.00         
78 ศ.22/23.01.58 สินบน 4,815.00          

นายสมชัย สัจจพงษ์ 331.03

นายยทุธนา หยมิการุณ 294.31

นายสุวัฒน์ ด้วงปัน้ 276.24

นายโสรัจ สังขวรรณ 258.17

นายอรัญ จถูนอม 240.10
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 240.10
นายสมชาย นิยมชาติ 240.10
นายก าธร เจริญสุข 240.10
นายวิศิษฐ์ เขม็ทอง 222.03
นายมนัส ราชขนัธ์ 222.03
นายสุรชัย ศรีภัทรางกรู 222.03
พ.อ.ยทุธนา ม่วงพูลสวาสด์ิ 240.10 กอ.รมน.จว.มห.
ร.ท.อทิธิพงษ์ ปัตถาวะโร 203.96 กกล.รส.จว.มห.

รวมเงิน



ร.อ.พิพัฒน์ เพียวิเศษ 203.96 ทหารพราน 2109
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 126.49
นางฟ้า เลิศหงิม 126.49
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 108.42
น.ส.รัชนีกร นาโสก 108.42
นายณฐพน ศรีโยหะ 108.42

4,012.50          
79 ศ.1/02.02.58 สินบน 5,817.60          

นายสมชัย สัจจพงษ์ 265.83

นายยทุธนา หยมิการุณ 246.87
นายสุวัฒน์ ด้วงปัน้ 236.67
นายโสรัจ สังขวรรณ 226.47
นายอรัญ จถูนอม 216.27
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 216.27
นายสมชาย นิยมชาติ 216.27
นายก าธร เจริญสุข 216.27
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 206.07
นายวิศิษฐ์ เขม็ทอง 206.07
นายมนัส ราชขนัธ์ 206.07
นายราวิน เบ็ญจนาวี 206.07
นายธนชัย สุขสดเขยีว 71.40
นายภักดี พลีสมุทร์ 71.40
นายพินิจ พัวเพิ่มพูลศิริ 71.40
นายนิสิต โตมานิตย์ 71.40
นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 71.40
นายกฤตภัค หนูเพชร 71.40
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 71.40
นางฟ้า เลิศหงิม 71.40
นายถนอม เสาใบ 71.40
นายสมศักด์ิ คงยนื 71.40
นายธีระ คงกวินวงศ์ 71.40
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 71.40
น.ส.ลลิตา ตรีสินธุสมบัติ 71.40
นายเด็ดเด่ียว อามาตร์ 71.40
นายกริช อนิเต็ง 71.40
นายบุญชัย เรืองข า 71.40
จ.อ.ญิง่กมนต์ สระภักด์ิ 71.40
นายมานพ วจทีองรัตนา 71.40
นายวีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ 71.40
นายพลังสิทธิ์ ธเนศวร 71.40

รวมเงิน



น.ส.วิภาพร แสงทอง 71.40
นายสุรชัย ศรีภัทรางกรู 71.40
นายนิพนธ์ ทศพิมพ์ 71.40
นางจรีนันท์ ไชโยธา 71.40
น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 71.40
น.ส.วิไล บุญประกอบศักด์ิ 71.40
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 61.20
นายณฐพน ศรีโยหะ 61.20
น.ส.รัชนีกร นาโสก 61.20
นายส าเริง ฤทธินาด 10.20
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 10.20
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 10.20
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 10.20
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 10.20
น.ส.ปวีณา บุญรับพายบั 10.20
น.ส.อญัชลี สุจริต 10.20
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 10.20
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 10.20
นายดิเรก บุตรศรี 10.20
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 10.20
นางผ่องฉวี อนิเต็ง 10.20
นายยทุธพงศ์ แสงวิทยา 10.20
น.ส.นพวรรณ อริยจนิดา 10.20

4,848.00          
80 ศ.5/03.06.58

นายสมชัย สัจจพงษ์ 28.78
นายยทุธนา หยมิการุณ 27.59
นายสุวัฒน์ ด้วงปัน้ 24.45
นายโสรัจ สังขวรรณ 22.88
นายก าธร เจริญสุข 21.31
นายอรัญ จถูนอม 21.31
นายสมชาย นิยมชาติ 21.31
นายยคุลธร รัตนานนท์ 21.31
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 21.31
นายธีระ คงกวินวงศ์ 19.74
นายบุญชัย เรืองข า 19.74
ร.อ.พิพัฒน์ เพียวิเศษ 18.17 ทหารพรานที่ 2109
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 10.99
น.ส.ลลิตา ตรีสินธุสมบัติ 10.99
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 9.42

รวมเงิน



น.ส.รัชนีกร นาโสก 9.42
ทพ.อภิชาต นวลสวาท 1.57 ทหารพรานที่ 2109
ทพ.นิคม วงศ์ค าโสม 1.57 ทหารพรานที่ 2109
ทพ.คมกฤษ จนัดาหาร 1.57 ทหารพรานที่ 2109
ทพ.สุรพงษ์ จรนาทอง 1.57 ทหารพรานที่ 2109

315.00
81 ศ.8/09.06.58

นายสมชัย สัจจพงษ์ 41.21
นายยทุธนา หยมิการุณ 38.84
นายสุวัฒน์ ด้วงปัน้ 34.38
นายโสรัจ สังขวรรณ 32.15
นายก าธร เจริญสุข 29.92
นายอรัญ จถูนอม 29.92
นายสมชาย นิยมชาติ 29.92
นายยคุลธร รัตนานนท์ 29.92
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 29.92
นายถนอม เสาใบ 27.69
นายมนัส ราชขนัธ์ 27.69
ร.อ.พิพัฒน์ เพียวิเศษ 25.46 ทหารพรานที่ 2109
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 15.61
น.ส.ลลิตา ตรีสินธุสมบัติ 15.61
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 13.38
น.ส.รัชนีกร นาโสก 13.38

435.00
82 ศ.21/29.06.58 สินบน 26,700.00         

นายสมชัย สัจจพงษ์ 1,649.34

นายยทุธนา หยมิการุณ 1,555.75

นายสุวัฒน์ ด้วงปัน้ 1,369.17

นายโสรัจ สังขวรรณ 1,275.88

นายก าธร เจริญสุข 1,182.59

นายอรัญ จถูนอม 1,182.59

นายสมชาย นิยมชาติ 1,182.59

นายยคุลธร รัตนานนท์ 1,182.59

นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 1,182.59

นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 1,089.30

นายบุญชัย เรืองข า 1,089.30

ร.อ.อทิธิพงษ์ ปัตถาวโร 996.01 กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี
จ.ส.อ.สงวนศักด์ิ บุตตะโคษา 902.72 กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี
จ.ส.อ.อนุวัฒน์ พรหมพินิจ 902.72 กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี
ส.อ.ฉตัรชัย สมน้อย 809.43 กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี

รวมเงิน

รวมเงิน



ร.อ.พิพัฒน์ เพียวิเศษ 996.01 ทหารพรานที่ 2109
ส.อ.โกวิทย์ วงศ์แสง 809.43 ทหารพรานที่ 2109
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 653.03

นายกริช อนิเต็ง 653.03

นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 559.74

น.ส.รัชนีกร นาโสก 559.74

พลฯ สมมาตร ยพุัฒน์ 93.29 กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี
พลฯ อภิวัฒน์ ถาวุฒิ 93.29 กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี
ทพ.สมบัติ ออ่นสุด 93.29 ทหารพรานที่ 2109
ทพ.พิชิต เนตรแสงสี 93.29 ทหารพรานที่ 2109
ทพ.นาคิน ค าดีตุ่น 93.29 ทหารพรานที่ 2109

22,250.00         
83 ศ.22/30.06.58 สินบน 5,670.00          

นายสมชัย สัจจพงษ์ 359.15

นายยทุธนา หยมิการุณ 338.05

นายสุวัฒน์ ด้วงปัน้ 297.15

นายโสรัจ สังขวรรณ 276.70

นายก าธร เจริญสุข 256.25

นายอรัญ จถูนอม 256.25

นายสมชาย นิยมชาติ 256.25

นายยคุลธร รัตนานนท์ 256.25

นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 256.25

นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 235.80
นายบุญชัย เรืองข า 235.80
ร.อ.อทิธิพงษ์ ปัตถาวโร 215.35 กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี
ร.ต.ธนธัช กาฬบุตร 215.35 กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี
จ.ส.อ.สงวนศักด์ิ บุตตะโคษา 194.90 กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี
จ.ส.อ.บุญมี ไพรัตน์ 194.90 กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี
ส.อ.ฉตัรชัย สมน้อย 174.45 กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี
ส.อ.อาคม สิงห์สุข 174.45 กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 143.15
น.ส.ลลิตา ตรีสินธุสมบัติ 143.15
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 122.70
น.ส.รัชนีกร นาโสก 122.70

4,725.00          
84 ศ.3/07.09.58

นายสมชัย สัจจพงษ์ 928.20

นายยทุธนา หยมิการุณ 876.57

นายวรวุฒิ วิบูลศิริชัย 773.21

นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ 721.53

รวมเงิน

รวมเงิน



นายก าธร เจริญสุข 669.85

นายอรัญ จถูนอม 669.85

นายสมชาย นิยมชาติ 669.85

นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 669.85

นายยอดชาย อมัระปาล 618.17

นายพลังสิทธิ์ ธเนศวร 618.17

พ.ต.บุญรุ่ง สุทธิสุวรรณ 618.17 ทหารพรานที่ 2102
ร.ต.อ.อครเดช ภูทอง 566.49 เจ้าหนา้ที่ต ารวจน้ ามกุดาหาร

นายธีรพล โชติช่วง 618.17 ด่านกกัสัตว์มุกดาหาร
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 361.76

น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 310.08

นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 310.08

10,000.00
85 ศ.7/28.09.58

นายสมชัย สัจจพงษ์ 97.81
นายยทุธนา หยมิการุณ 92.42
นายวรวุฒิ วิบูลศิริชัย 81.60
นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ 76.19
นายก าธร เจริญสุข 70.78
นายอรัญ จถูนอม 70.78
นายสมชาย นิยมชาติ 70.78
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 70.78
นายถนอม เสาใบ 65.37
นายบัญญัติ เอมสอาด 65.37
นายค ารณ เทศนา 65.37
ร.อ.พิพัฒน์ เพียวิเศษ 59.96 ทหารพรานที่ 2102
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 37.87
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 32.46
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 32.46

990.00
86 ศ.1/02.11.58 สินบน 7,200.00          

นายกลิุศ สมบัติศิริ 576.96

นายจ าเริญ โพธิยอด 544.56

นายวรวุฒิ วิบูลยศิ์ริชัย 478.80

นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ 445.92

นายก าธร เจริญสุข 413.04

นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 413.04

นายยคุรธร รัตนานนท์ 413.04

นายสมชาย นิยมชาติ 413.04

นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 413.04

รวมเงิน

รวมเงิน



นายทรงยศ อรรถนุรักษ์ 380.16

นายพลังสิทธิ์ ธเนศวร 380.16

นายบัญญัติ เอมสอาด 380.16

จ.ส.อ.อทิธิพล ธิธรรม 314.40 กองร้อยทหารพราน 2109
จ.ส.ต.โกวิทย์ วงศ์แกว้ 314.40 กองร้อยทหารพราน 2109
ส.ท.ยทุธศาสตร์ บุญโนนแต้ 281.52 กองร้อยทหารพราน 2109
ส.ท.สายบัว เทพจนัรัต 281.52 กองร้อยทหารพราน 2109
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 230.16

น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 197.28

นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 197.28

อส.ทพ.จริวุธ พิมพาสูง 32.88 กองร้อยทหารพราน 2109
อส.ทพ.ส่อง เหนือโชติ 32.88 กองร้อยทหารพราน 2109
อส.ทพ.อภิชาต นวลสวาท 32.88 กองร้อยทหารพราน 2109
อส.ทพ.ชาญณรงค์ สีหะวงศ์ 32.88 กองร้อยทหารพราน 2109

7,200.00          
87 ศ.3/04.12.58 สินบน 3,687.93          

นายกลิุศ สมบัติศิริ 217.21
นายจ าเริญ โพธิยอด 204.76
นายวรวุฒิ วิบูลยศิ์ริชัย 179.62
นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ 167.05
นายก าธร เจริญสุข 154.48
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 154.48
นายยคุรธร รัตนานนท์ 154.48
นายสมชาย นิยมชาติ 154.48
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 154.48
นายกติติพงษ์ แพงงา 141.91
นายพลังสิทธิ์ ธเนศวร 141.91
นายสุรชัย ศรีภัทรางกรู 141.91
นาวาโท อมรศักด์ิ ชนะศึก 141.91 นรข.จงัหวัดมุกดาหาร
พ.อ.ยทุธนา ม่วงพูลสวัสด์ิ 141.91 กอ.รส.จงัหวัดมุกดาหาร
ร.ต.นิสสัน พิมพ์มีลาย 129.34 กอ.รส.จงัหวัดมุกดาหาร
จ.ส.อ.สงวนศักด์ิ บุตะโคษา 116.77 กอ.รส.จงัหวัดมุกดาหาร
จ.ส.ท.ธนาลักร จนัรัก 116.77 กอ.รส.จงัหวัดมุกดาหาร
ส.อ.อาคม สิงห์สุข 104.20 กอ.รส.จงัหวัดมุกดาหาร
ส.อ.ฉตัรชัย สมน้อย 104.20 กอ.รส.จงัหวัดมุกดาหาร
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 87.99
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 75.42
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 75.42
พลฯอทุัยเทพ ดวงสว่าง 12.57 กอ.รส.จงัหวัดมุกดาหาร

3,073.27

รวมเงิน

รวมเงิน



88 ศ.15/19.06.58 สินบน 15,260.40         
นายสมชัย สัจจพงษ์ 1,173.30

นายยทุธนา หยมิการุณ 1,108.72

นายสุวัฒน์  ด้วงปัน้ 978.28

นายโสรัจ สังขวรรณ 913.06

นายก าธร เจริญสุข 847.84

นายยคุลธร รัตนานนท์ 847.84

นายอรัญ จถูนอม 847.84

นายสมชาย นิยมชาติ 847.84

นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 847.84

นายธนชัย สุขสดเขยีว 782.62

นายบุญชัย เรืองข า 782.62

นายมนัส ราชขนัธ์ 782.62

ร.อ.อทิธิพงษ์ ปัตถาวโร 717.40 กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 456.54

นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 391.32

น.ส.รัชนีกร นาโสก 391.32

12,717.00
89 ศ.5/05.02.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 2,376.75

นายไพศาล ชื่นจติร 2,283.24

นายประยทุธ์ มณีโชติ 2,098.74

นายวิศวะ  ปิติสุขสมบัติ 2,006.49

นายก าธร เจริญสุข 1,914.24

นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 1,914.24

นายยคุลธร รัตนานนท์ 1,914.24

นายสมชาย นิยมชาติ 1,914.24

นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 1,914.24

นายธีระ คงกวินวงศ์ 1,821.99

นายวีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ 1,821.99

นายบัญญัติ เอมสอาด 1,821.99

นายถนอม เสาใบ 645.75

นายนิสิต โตมานิตย์ 645.75

นายกติติพงศ์ แพงงา 645.75

นายเด็ดเด่ียว อามาตร์ 645.75

นายกริช อนิเต็ง 645.75

นายยอดชาย อมัระปาล 645.75

นายทรงยศ อรรถนุรักษ์ 645.75

นายนิคม บุญเกดิ 645.75

นายภาสกร อู่ศิริ 645.75

รวมเงิน



นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 645.75

นายชาญ ภูส่มบูรณ์ 645.75

นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 645.75

นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 645.75

นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 645.75

นายเกยีงศักด์ิ ค าไพเราะ 645.75

นายสุรชัย ศรีภัทรากรู 645.75

นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 645.75

นายพลังสิทธิ์ ธเนศวร 645.75

นายสิทธิพร หลังยาหน่าย 645.75

น.ส.วิภาพร แสงทอง 645.75

นางจรีนันท์ ไชโยธา 645.75

น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 645.75

น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 645.75

น.ส.วิไล บุญประกอบศักด์ิ 645.75

น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 553.50

น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 553.50

นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 553.50

นายส าเริง ฤทธินาด 92.25

น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 92.25

น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 92.25

น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 92.25

น.ส.อญัชลี สุจริต 92.25

น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 92.25

น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 92.25

น.ส.รัชนีกร นาโสก 92.25

นายศราวุธ บันดิษฐ์ 92.25

นายณฐพน ศรีโยหะ 92.25

น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 92.25

น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 92.25

นายอดิเรก บุตรศรี 92.25

นายอกุฤษ ต้ังตน 92.25

น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 92.25

42,344.64
90 ศ.11/13.02.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 15.51
นายจ าเริญ โพธิยอด 15.09
นายประยทุธ์ มณีโชติ 13.27
นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ 12.36
นายก าธร เจริญสุข 11.45

รวมเงิน



นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 11.45
นายยคุลธร รัตนานนท์ 11.45
นายสมชาย นิยมชาติ 11.45
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 11.45
นายนิสิต โตมานิตย์ 10.54
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 10.54
นายวีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ 10.54
ร.อ.พิพัฒน์ เพียวิเศษ 9.63 ทหารพรานที่ 2109
จ.ส.อ.อทิธิพล ธิธรรม 8.72 ทหารพรานที่ 2109
จ.ส.ต.โกวิทย์ วงษ์แกว้ 8.72 ทหารพรานที่ 2109
ส.ต.ด ารงฤทธิ์ โสภาปิยพงศ์ 7.81 ทหารพรานที่ 2109
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 6.37
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 5.46
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 5.46
อส.ทพ.อภิชาต นวลสวาท 0.91 ทหารพรานที่ 2109
อส.ทพ.นิคม วงศ์ค าโสม 0.91 ทหารพรานที่ 2109
อส.ทพ.ต่อศักด์ิ หอมวุฒิวงศ์ 0.91 ทหารพรานที่ 2109

200.00
91 ศ.12/14.02.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 370.92

นายจ าเริญ โพธิยอด 350.64

นายประยทุธ์ มณีโชติ 309.48

นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ 288.90

นายก าธร เจริญสุข 268.32

นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 268.32

นายยคุรธร รัตนานนท์ 268.32

นายสมชาย นิยมชาติ 268.32

นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 268.32

นายนิสิต โตมานิตย์ 247.74

นายพลังสิทธิ์ ธเนศวร 247.74

นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 247.74

ร.อ.พิพัฒน์ เพียวิเศษ 247.74 ผบ.ร้อย ทพ.2109
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 144.06

น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 123.48

นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 123.48

4,043.52
92 ศ.4/05.03.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 73.17
นายไพศาล ชื่นจติร 69.67
นายประยทุธ์ มณีโชติ 61.53

รวมเงิน

รวมเงิน



นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ 57.46
นายก าธร เจริญสุข 53.39
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 53.39
นายยคุลธร รัตนานนท์ 53.39
นายสมชาย นิยมชาติ 53.39
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 53.39
นายชาญ ภูส่มบูรณ์ 49.32
นายวีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ 49.32
ร.ต.นิสสัน พิมพ์มีลาย 45.25 ร้อย ร.กกล.สุรศักด์ิมนตรี
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 28.49
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 24.42
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 24.42

750.00
93 ศ.10/15.03.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 15.19
นายไพศาล ชื่นจติร 14.73
นายประยทุธ์ มณีโชติ 12.97
นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ 12.09
นายก าธร เจริญสุข 11.21
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 11.21
นายยคุลธร รัตนานนท์ 11.21
นายสมชาย นิยมชาติ 11.21
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 11.21
นายพลังสิทธิ ธเนศวร 10.33
ร.อ.พิพัฒน์ เพียวิเศษ 9.45 ทหารพรานที่ 2109
จ.ส.อ.อทิธิพล ธิธรรม 8.57 ทหารพรานที่ 2109
จ.ส.ต.โกวิทย์ วงษ์แกว้ 8.57 ทหารพรานที่ 2109
ส.ต.ด ารงฤทธิ์ โสภาปิยพงศ์ 7.69 ทหารพรานที่ 2109
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 6.16
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 5.28
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 5.28
อส.ทพ.อภิชาต นวลสวาท 0.88 ทหารพรานที่ 2109
อส.ทพ.นิคม วงศ์ค าโสม 0.88 ทหารพรานที่ 2109
อส.ทพ.ต่อศักด์ิ หอมวุฒิวงศ์ 0.88 ทหารพรานที่ 2109

175.00
94 ศ.11/17.03.59 สินบน 7,862.40          

นายกลิุศ สมบัติศิริ 739.68

นายไพศาล ชื่นจติร 699.24

นายประยทุธ์ มณีโชติ 619.10

นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ 579.03

รวมเงิน

รวมเงิน



นายก าธร เจริญสุข 538.96

นายยคุลธร รัตนานนท์ 538.96

นายสมชาย นิยมชาติ 538.96

นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 538.96

นายสุรชัย ศรีภัทรางกรู 498.89

นายอนันต์ รัตนจริะวงค์ 498.89

นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 280.49

น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 240.42

นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 240.42

6,552.00
95 ศ.18/22.03.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 34.40
นายไพศาล ชื่นจติร 32.28
นายประยทุธ์ มณีโชติ 28.52
นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ 26.64
นายก าธร เจริญสุข 24.76
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 24.76
นายยคุลธร รัตนานนท์ 24.76
นายสมชาย นิยมชาติ 24.76
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 24.76
นายนิคม บุญเกดิ 22.88
นายพลังสิทธิ ธเนศวร 22.88
นายสุรชัย ศรีภัทรางกรู 22.88
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 13.16
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 11.28
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 11.28

350.00
96 ศ.19/28.03.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 27.85
นายไพศาล ชื่นจติร 26.49
นายประยทุธ์ มณีโชติ 23.29
นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ 21.69
นายก าธร เจริญสุข 20.09
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 20.09
นายยคุลธร รัตนานนท์ 20.09
นายสมชาย นิยมชาติ 20.09
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 20.09
นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 18.49
นายยอดชาย อมัระปาล 18.49
นายบัญญัติ เอมสอาด 18.49

รวมเงิน

รวมเงิน



ร.อ.พิพัฒน์ เพียวิเศษ 16.89 ทหารพรานที่ 2109
จ.ส.อ.อทิธิพล ธิธรรม 15.29 ทหารพรานที่ 2109
จ.ส.ต.โกวิทย์ วงษ์แกว้ 15.29 ทหารพรานที่ 2109
ส.ต.ด ารงฤทธิ์ โสภาปิยพงศ์ 13.69 ทหารพรานที่ 2109
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 11.20
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 9.60
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 9.60
อส.ทพ.อภิชาต นวลสวาท 1.60 ทหารพรานที่ 2109
อส.ทพ.ต่อศักด์ิ หอมวุฒิวงศ์ 1.60 ทหารพรานที่ 2109

350.00
97 ศ.1/06.06.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 232.75
นายไพจติร ชื่นจติร 219.01
นายประยทุธ์ มณีโชติ 192.33
นายสมยศ ไม้หลากสี 178.99
นายก าธร เจริญสุข 165.65
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 165.65
นายยคุลธร รัตนานนท์ 165.65
นายสมชาย นิยมชาติ 165.65
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 165.65
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 165.65
นายนิสิต โตมานิตย์ 152.31
นายพลังสิทธิ์ ธเนศวร 152.31

2,121.60
98 ศ.9/21.06.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 246.78
นายไพศาล ชื่นจติร 233.34
นายประยทุธ์ มณีโชติ 206.22
นายสมยศ ไม้หลากสี 192.66
นายก าธร เจริญสุข 179.10
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 179.10
นายยคุลธร รัตนานนท์ 179.10
นายสมชาย นิยมชาติ 179.10
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 179.10
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 179.10
นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 165.54
นายบัญญัติ เอมสอาด 165.54
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 94.92
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 81.36
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 81.36

รวมเงิน

รวมเงิน



2,542.32
99 ศ.1/01.07.59 สินบน 7,492.80          

นายกลิุศ สมบัติศิริ 630.23

นายไพศาล ชื่นจติร 596.05

นายประยทุธ์ มณีโชติ 527.93

นายสมยศ ไม้หลากสี 493.87

นายก าธร เจริญสุข 459.81

นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 459.81

นายยคุลธร รัตนานนท์ 459.81

นายสมชาย นิยมชาติ 459.81

นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 459.81

นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 459.81

นายภาสกร อู่ศิริ 425.75

นายสิทธิพร หลังยาหน่าย 425.75

นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 238.42

นายยอดชาย อมัระปาล 238.42

น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 204.36

นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 204.36

6,744.00          
100 ศ.6/08.07.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 60.41
นายไพศาล ชื่นจติร 57.29
นายประยทุธ์ มณีโชติ 50.63
นายสมยศ ไม้หลากสี 47.30
นายก าธร เจริญสุข 43.97
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 43.97
นายยคุรธร รัตนานนท์ 43.97
นายสมชาย นิยมชาติ 43.97
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 43.97
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 43.97
นายภาสกร อู่ศิริ 40.64
นายบัญญัติ เอมสอาด 40.64
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 23.31
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 19.98
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 19.98

624.00
101 ศ.7/08.07.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 80.01
นายไพศาล ชื่นจติร 75.32
นายประยทุธ์ มณีโชติ 66.50

รวมเงิน

รวมเงิน

รวมเงิน



นายสมยศ ไม้หลากสี 62.09
นายก าธร เจริญสุข 57.68
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 57.68
นายยคุลธร รัตนานนท์ 57.68
นายสมชาย นิยมชาติ 57.68
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 57.68
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 57.68
นายชาญ ภูส่มบูรณ์ 53.27
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 53.27
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 53.27
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 30.87
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 26.46
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 26.46

873.60
102 ศ.8/09.08.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 81.60
นายไพศาล ชื่นจติร 76.60
นายประยทุธ์ มณีโชติ 67.70
นายสมยศ ไม้หลากสี 63.25
นายก าธร เจริญสุข 58.80
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 58.80
นายยคุรธร รัตนานนท์ 58.80
นายสมชาย นิยมชาติ 58.80
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 58.80
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 58.80
นายนิคม บุญเกดิ 54.35
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 54.35
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 31.15
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 26.70
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 26.70

835.20
103 ศ.9/19.09.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 88.49
นายไพศาล ชื่นจติร 83.99
นายประยทุธ์ มณีโชติ 74.45
นายสมยศ ไม้หลากสี 69.68
นายก าธร เจริญสุข 64.91
นายยคุลธร รัตนานนท์ 64.91
นายสมชาย นิยมชาติ 64.91
นายชาญ ภูส่มบูรณ์ 60.14

รวมเงิน

รวมเงิน



นายบัญญัติ เอมสอาด 60.14
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 33.39
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 28.62
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 28.62

722.25
104 ศ.6/17.10.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 139.21
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 123.54
นายประยทุธ์ มณีโชติ 115.45
นายก าธร เจริญสุข 99.27
นายสมชาย นิยมชาติ 99.27
นายยคุลธร รัตนานนท์ 99.27
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 99.27
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 91.18
นายบัญญัติ เอมสะอาด 91.18
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 91.18
จ.ส.อ.ทศพล บางโท 75.00 กกล.รส.จว.มุกดาหาร
มญ.หนูสิน  ว่องไว 8.09 ปกครองอ าเภอหว้านใหญ่ อส.จ.หว้านใหญ่

มญ.จนัเพ็ง รูปงาม 8.09 ปกครองอ าเภอหว้านใหญ่ อส.จ.หว้านใหญ่

1,140.00
105 ศ.8/25.10.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 154.50
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 147.80
นายประยทุธ์ มณีโชติ 136.50
นายก าธร เจริญสุข 125.20
นายยคุลธร รัตนานนท์ 125.20
นายสมชาย นิยมชาติ 125.20
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 125.20
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 119.55
นายวีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ 119.55
นายบัญญัติ เอมสอาด 119.55
นายถนอม เสาใบ 39.55
นายนิสิต โตมานิตย์ 39.55
นายยอดชาย อมัระปาล 39.55
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 39.55
น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 39.55
นายอมรเทพ กอศรีพร 39.55
นายประทีป พานทอง 39.55
นายชาญ ภูส่มบูรณ์ 39.55
นายอศิร์ เอยีสกลุ 39.55

รวมเงิน

รวมเงิน



นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 39.55
นายกติติพงษ์ ปัทมากร 39.55
นายธนศักด์ิ โกษาผล 39.55
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 39.55
น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 39.55
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 39.55
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 39.55
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 39.55
นายเกยีงศักด์ิ ค าไพเราะ 39.55
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 39.55
นายภักดี รัตนสิริอมร 39.55
นางจรีนันท์ ไชโยธา 39.55
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 39.55
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 39.55
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 33.90
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 33.90
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 33.90
นายส าเริง ฤทธินาด 5.65
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 5.65
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 5.65
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 5.65
น.ส.อญัชลี สุจริต 5.65
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 5.65
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 5.65
น.ส.รัชนีกร นาโสก 5.65
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 5.65
นายณฐพน ศรีโยหะ 5.65
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 5.65
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 5.65
นายอดิเรก บุตรศรี 5.65
นายอกุฤษ ต้ังตน 5.65
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 5.65
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 5.65

2,400.00
106 ศ.9/25.10.59

นายกลิุศ สมบัติศิริ 287.17
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 274.90
นายประยทุธ์ มณีโชติ 252.35
นายก าธร เจริญสุข 241.89
นายยคุลธร รัตนานนท์ 241.89

รวมเงิน



นายสมชาย นิยมชาติ 241.89
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 241.89
นายประทีป พานทอง 230.02
นายวีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ 230.02
นายบัญญัติ เอมสอาด 230.02
ร.ท.พรพิทักษ์ กลุงามกิ่ม 218.15 ทหารพราน 2105
ส.อ.คมนเจษฏ์ สวัสด์ิผล 194.41 ทหารพราน 2105
นายถนอม เสาใบ 83.09
นายนิสิต โตมานิตย์ 83.09
นายยอดชาย อมัระปาล 83.09
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 83.09
น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 83.09
นายอมรเทพ กอศรีพร 83.09
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 83.09
นายชาญ ภูส่มบูรณ์ 83.09
นายอศิร์ เอยีสกลุ 83.09
นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 83.09
นายกติติพงษ์ ปัทมากร 83.09
นายธนศักด์ิ โกษาผล 83.09
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 83.09
น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 83.09
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 83.09
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 83.09
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 83.09
นายเกยีงศักด์ิ ค าไพเราะ 83.09
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 83.09
นายภักดี รัตนสิริอมร 83.09
นางจรีนันท์ ไชโยธา 83.09
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 83.09
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 83.09
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 71.22
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 71.22
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 71.22
อส.ทพ.สมพร พิมพิศาล 11.87 ทหารพราน 2105
อส.ทพ.กติิศักด์ิ สุวนเพ็ชร 11.87 ทหารพราน 2105
อส.ทพ.ยทุธพงษ์ วันทองสุข 11.87 ทหารพราน 2105
อส.ทพ.อนิทร์ปอน พงษ์ภู 11.87 ทหารพราน 2105
นายส าเริง ฤทธินาด 11.87
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 11.87
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 11.87



น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 11.87
น.ส.อญัชลี สุจริต 11.87
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 11.87
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 11.87
น.ส.รัชนีกร นาโสก 11.87
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 11.87
นายณฐพน ศรีโยหะ 11.87
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 11.87
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 11.87
นายอดิเรก บุตรศรี 11.87
นายอกุฤษ ต้ังตน 11.87
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 11.87
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 11.87

107 ศ.31/16.01.60 สินบน 2,923.20          
นายกลิุศ สมบัติศิริ 302.29

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 289.37

นายประยทุธ์ มณีโชติ 265.63

นายถวัลย์ รอดจติต์ 79.75
นายสมชาย นิยมชาติ 74.99
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 74.99
นายยคุลธร รัตนานนท์ 74.99
นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 70.23
นายอศิร์ เอยีสกลุ 70.23
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 70.23
นายบัญญัติ เอมสอาด 70.23
จ.ส.อ.สันติ แกว้มิง่ดี 60.71 เจ้าหน้าที่กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี

จ.ส.อ.นิกร สีสถาน 60.71 เจ้าหน้าที่กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี

จ.ส.อ.ศรชัย จนหาพล 60.71 เจ้าหน้าที่กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี

จ.ส.ต.สามารถ ราชสุภา 60.71 เจ้าหน้าที่กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี

ส.ท.ณพงษ์ ศรีแพง 55.95 เจ้าหน้าที่กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี

ส.ท.ณัฐวุฒิ กรมแสง 55.95 เจ้าหน้าที่กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี

ส.ท.ชัยยงค์ พันจติร 55.95 เจ้าหน้าที่กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี

ส.ท.นิรันดร์ พลเรือง 55.95 เจ้าหน้าที่กองก าลังสุรศักด์ิมนตรี

ร.ท.มนูญ ชวดกลางลา 65.47 เจ้าหน้าที่ทหารร้อย กกล.จังหวัดมุกดาหาร

จ.ส.อ.สุริยา สาราช 60.71 เจ้าหน้าที่ทหารร้อย กกล.จังหวัดมุกดาหาร

จ.ส.อ.ยทุธศาสตร์ สุทธิกลุ 60.71 เจ้าหน้าที่ทหารร้อย กกล.จังหวัดมุกดาหาร

นายถนอม เสาใบ 33.32
นายนิสิต โตมานิตย์ 33.32
นายยอดชาย อมัระปาล 33.32



นายชาญ ภูส่มบูรณ์ 33.32
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 33.32
น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 33.32
นายอมรเทพ กอศรีพร 33.32
นายประทีป พานทอง 33.32
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 33.32
นายกติติพงษ์ ปัทมากร 33.32
นายธนศักด์ิ โกษาผล 33.32
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 33.32
น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 33.32
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 33.32
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 33.32
นายวีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ 33.32
นายเกยีงศักด์ิ ค าไพเราะ 33.32
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 33.32
นายภักดี รัตนสิริอมร 33.32
นางจรีนันท์ ไชโยธา 33.32
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 33.32
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 33.32
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 28.56
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 28.56
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 28.56
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 28.56
นายส าเริง ฤทธินาด 4.76
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 4.76
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 4.76
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 4.76
น.ส.อญัชลี สุจริต 4.76
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 4.76
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 4.76
น.ส.รัชนีกร นาโสก 4.76
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 4.76
นายณฐพน ศรีโยหะ 4.76
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 4.76
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 4.76
นายอดิเรก บุตรศรี 4.76
นายอกุฤษ ต้ังตน 4.76
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 4.76

3,015.14          
108 ศ.6/20.03.60

รวมเงิน



นายกลิุศ สมบัติศิริ 76.95
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 73.11
นายประยทุธ์ มณีโชติ 67.41
นายถวัลย์ รอดจติต์ 64.56
นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม 61.71
นายบดินทร์ศักด์ิ สุ่นสวัสด์ิ 61.71
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 61.71
นายยคุลธร รัตนานนท์ 58.86
นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 58.86
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 58.86
นายบัญญัติ เอมสอาด 58.86
นายถนอม เสาใบ 19.95
นายนิสิต โตมานิตย์ 19.95
นายยอดชาย อมัระปาล 19.95
นายชาญ ภูส่มบูรณ์ 19.95
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 19.95
น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 19.95
นายอมรเทพ กอศรีพร 19.95
นายประทีป พานทอง 19.95
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 19.95
นายอศิร์ เอยีสกลุ 19.95
นายพลวรรธน์ รัศมีเพ็ญ 19.95
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 19.95
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 19.95
นายธนศักด์ิ โกษาผล 19.95
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 19.95
น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 19.95
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 19.95
นายวีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ 19.95
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 19.95
นายเกยีงศักด์ิ ค าไพเราะ 19.95
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 19.95
นายภักดี รัตนสิริอมร 19.95
น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 19.95
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 19.95
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 19.95
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 17.10
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 17.10
นายส าเริง ฤทธินาด 2.85
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 2.85



น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 2.85
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 2.85
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 2.85
น.ส.อญัชลี สุจริต 2.85
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 2.85
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 2.85
น.ส.รัชนีกร นาโสก 2.85
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 2.85
นายณฐพน ศรีโยหะ 2.85
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 2.85
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 2.85
นายอดิเรก บุตรศรี 2.85
นายอกุฤษ ต้ังตน 2.85
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 2.85
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 2.85

1,284.00
109 ศ.8/27.03.60 สินบน 16,008.00         

นายกลิุศ สมบัติศิริ 485.59
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 466.07
นายประยทุธ์ มณีโชติ 425.44
นายถวัลย์ รอดจติต์ 405.14
นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม 384.83
นายยคุลธร รัตนานนท์ 384.83
นายบดินทร์ศักด์ิ สุ่นสวัสด์ิ 384.83
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 384.83
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 384.83
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 384.83
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 364.52
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 364.52
นายณัฐพงศ์ ต้ังวิทยาภูมิ 364.52
นายสุรชัย แสงอากาศ 364.52
นายชาญฤทธิ์ แตงออ่น 364.52
ร.ท.มนูญ ชวดกลางลา 362.32 กกล.รส.จว.มห.
จ.ส.อ.สุริยา สาราช 340.94 กกล.รส.จว.มห.
ส.ท.ยมนา อมิพรค้า 319.56 กกล.รส.จว.มห.
ส.ท.วุฒิชัย พิลาจนัทร์ 319.56 กกล.รส.จว.มห.
นายถนอม เสาใบ 149.66
นายนิสิต โตมานิตย์ 149.66
นายยอดชาย อมัระปาล 149.66
นายชาญฤทธิ์ ภูส่มบูรณ์ 149.66

รวมเงิน



นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 149.66
น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 149.66
นายอมรเทพ กอศรีพร 149.66
นายประทีป พานทอง 149.66
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 149.66
นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 149.66
นายภาสกร อู่ศิริ 149.66
น.ส.ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ 149.66
นายสมศักด์ิ  คงยนื 149.66
นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 149.66
นายอศิร์ เอยีสกลุ 149.66
นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 149.66
นายสมศักด์ิ  พุฒเมือง 149.66
นายธนศักด์ิ โกษาผล 149.66
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 149.66
น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 149.66
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 149.66
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 149.66
นายวีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ 149.66
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 149.66
นายเกยีงศักด์ิ ค าไพเราะ 149.66
นายบัญญัติ เอมสอาด 149.66
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 149.66
นายภักดี รัตนสิริอมร 149.66
นายมีชัย มีนาค 149.66
นายประมุข โล่ห์จนิดา 149.66
น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 149.66
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 149.66
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 149.66
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 149.66
นายชนะชัย เกดิผล 128.28
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 128.28
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 106.90
นายส าเริง ฤทธินาด 21.38
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 21.38
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 21.38
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 21.38
น.ส.อญัชลี สุจริต 21.38
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 21.38
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 21.38



น.ส.รัชนีกร นาโสก 21.38
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 21.38
นายณฐพน ศรีโยหะ 21.38
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 21.38
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 21.38
นายอดิเรก บุตรศรี 21.38
นายอกุฤษ ต้ังตน 21.38
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 21.38

13,028.80
110 ศ.62/09.04.60 สินบน 13,500.00

นายกลิุศ สมบัติศิริ 470.52

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 450.75

นายประยทุธ์ มณีโชติ 412.39

นายถวัลย์ รอดจติต์ 393.21

นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม 374.03

นายบดินทร์ศักด์ิ สุ่นสวัสด์ิ 374.03

นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 374.03

นายยคุลธร รัตนานนท์ 374.03

นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 374.03

นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 374.03

นายสมศักด์ิ คงยนื 354.85

นายภาสกร อู่ศิริ 354.85

นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 354.85

นายบัญญัติ เอมสอาด 354.85

พ.ต.บารมี ภักดีบุรุษ 354.85 ร้อย ทพ.2102
จ.ส.อ.เอง้ฤทธิ์ เลิมอาวุธ 316.49 ร้อย ทพ.2102
ส.ต.อธิวัฒน์ อามาตมนตรี 297.31 ร้อย ทพ.2102
นายถนอม เสาใบ 134.26
นายนิสิต โตมานิตย์ 134.26
นายยอดชาย อมัระปาล 134.26
นายชาญ ภูส่มบูรณ์ 134.26
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 134.26
น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 134.26
นายอมรเทพ กอศรีพร 134.26
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 134.26
นายประทีป พานทอง 134.26
น.ส.ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ 134.26
นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 134.26
นายอศิร์ เอยีสกลุ 134.26
นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 134.26

รวมเงิน



นายพลวรรธน์ รัศมีเพ็ญ 134.26
นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 134.26
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 134.26
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 134.26
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 134.26
นายธนศักด์ิ โกษาผล 134.26
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 134.26
น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 134.26
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 134.26
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 134.26
นายวีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ 134.26
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 134.26
นายเกยีงศักด์ิ ค าไพเราะ 134.26
นายภักดี รัตนสิริอมร 134.26
นายมีชัย มีนาค 134.26
นายประมุข โล่ห์จนิดา 134.26
น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 134.26
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 134.26
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 134.26
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 115.08
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 115.08
ทพ.ประสิทธิ์ อุ่นแกว้ 19.18
ทพ.ไพรนา รัตนพร 19.18
ทพ.ประมวลศักด์ิ ศรีดวงจนัทร์ 19.18
นายส าเริง ฤทธินาด 19.18
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 19.18
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 19.18
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 19.18
น.ส.อญัชลี สุจริต 19.18
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 19.18
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 19.18
น.ส.รัชนีกร นาโสก 19.18
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 19.18
นายณฐพน ศรีโยหะ 19.18
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 19.18
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 19.18
นายอดิเรก บุตรศรี 19.18
นายอกุฤษ ต้ังตน 19.18
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 19.18
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 19.18



11,250.00
111 ศ.67/20.04.60

นายกลิุศ สมบัติศิริ 756.25

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 716.20

นายประยทุธ์ มณีโชติ 635.50

นายถวัลย์ รอดจติต์ 595.15

นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม 554.80

นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 554.80

นายยคุลธร รัตนานนท์ 554.80

นายบดินทร์ศักด์ิ สุ่นสวัสด์ิ 554.80

นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 554.80

นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 554.80

นายนิสิต โตมานิตย์ 514.45

รท.มนูญ ชวดกลางลา 514.45 กกล.รส.จว.มห.
นายถนอม เสาใบ 282.45

นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 282.45

นายธนศักด์ิ โกษาผล 282.45

น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 242.10
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 201.75

8,352.00
112 ศ.71/11.05.60

นายกลิุศ สมบัติศิริ 467.84

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 446.08

นายประยทุธ์ มณีโชติ 401.20

นายถวัลย์ รอดจติต์ 378.76

นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม 356.32

นายบดินทร์ศักด์ิ สุ่นสวัสด์ิ 356.32

นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 356.32

นายยคุลธร รัตนานนท์ 356.32

นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 356.32

นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 356.32

นายสมศักด์ิ คงยนื 333.88

นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 333.88

นายวีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ 333.88

นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 333.88

ร.ต.ท.ภคพล ไชยนามน 311.44 ต ารวจน้ า
ด.ต.ทองดี เทียบมิง 289.00 ต ารวจน้ า
ด.ต.วิขณุกร กระมูลศรี 289.00 ต ารวจน้ า
ร.ต.ท.ปรัชญา ลครไทย 311.44 สภ.ค าชะอี
ร.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ ยนืยงั 311.44 สภ.ค าชะอี

รวมเงิน

รวมเงิน



ร.ต.ท.จ าเริญ ศรีบุรมย์ 311.44 สภ.ค าชะอี
ด.ต.วีรชัย คละประพัทธ์ 289.00 สภ.ค าชะอี
ด.ต.พรชัย แกว้รองดี 289.00 สภ.ค าชะอี
ด.ต.เดชา คลองดี 289.00 สภ.ค าชะอี
พ.อ.ณรงค์ สวนแกว้ 356.32 กกล.สุรศักด์ิมนตรี
พ.ท.ทัญณัติ ไชยโอชะ 333.88 กกล.สุรศักด์ิมนตรี
จ.ส.อ.ชาญณรงค์ยทุธ สิงห์สถาน 289.00 กกล.สุรศักด์ิมนตรี
จ.ส.อ.นิกร สีสถาน 289.00 กกล.สุรศักด์ิมนตรี
ร.ท.มนูญ ชวดกลางลา 311.44 กกล.รส.จว.มห.
จ.ส.อ.อนุวัฒ พรหมพินิจ 289.00 กกล.รส.จว.มห.
นายถนอม เสาใบ 157.08

นายนิสิต โตมานิตย์ 157.08

นายยอดชาย อมัระปาล 157.08

นายชาญ ภูส่มบูรณ์ 157.08
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 157.08
น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 157.08
นายอมรเทพ กอศรีพร 157.08
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 157.08
นายภาสกร อู่ศิริ 157.08
นายประทีป พานทอง 157.08
น.ส.ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ 157.08
นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 157.08
นายอศิร์ เอยีสกลุ 157.08
นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 157.08
นายพลวรรธน์ รัศมีเพ็ญ 157.08
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 157.08
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 157.08
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 157.08
นายธนศักด์ิ โกษาผล 157.08
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 157.08
น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 157.08
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 157.08
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 157.08
นายเกยีงศักด์ิ ค าไพเราะ 157.08
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 157.08
นายบัญญัติ เอมสอาด 157.08
นายภักดี รัตนสิริอมร 157.08
นายมีชัย มีนาค 157.08
นายประมุข โล่ห์จนิดา 157.08
น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 157.08



น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 157.08
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 157.08
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 134.64
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 134.64
นายส าเริง ฤทธินาด 22.44
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 22.44
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 22.44
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 22.44
น.ส.อญัชลี สุจริต 22.44
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 22.44
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 22.44
น.ส.รัชนีกร นาโสก 22.44
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 22.44
นายณฐพน ศรีโยหะ 22.44
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 22.44
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 22.44
นายอดิเรก บุตรศรี 22.44
นายอกุฤษ ต้ังตน 22.44
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 22.44
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 22.44

15,381.60
113 ศ.78/24.05.60

นายกลิุศ สมบัติศิริ 563.05
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 541.03
นายประยทุธ์ มณีโชติ 497.81
นายถวัลย์ รอดจติต์ 476.20
นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม 454.59
นายบดินทร์ศักด์ิ สุ่นสวัสด์ิ 454.59
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 454.59
นายยคุลธร รัตนานนท์ 454.59
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 454.59
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 454.59
นายอมรเทพ กอศรีพร 432.98
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 432.98
นายวีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ 432.98
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 432.98
นายถนอม เสาใบ 151.27
นายนิสิต โตมานิตย์ 151.27
นายชาญ ภูส่มบูรณ์ 151.27
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 151.27

รวมเงิน



น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 151.27
นายประทีป พานทอง 151.27
นายอศิร์ เอยีสกลุ 151.27
นายยอดชาย อมัระปาล 151.27
นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 151.27
นายพลวรรธน์ รัศมีเพ็ญ 151.27
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 151.27
นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 151.27
นายภาสกร อู่ศิริ 151.27
นายสมศักด์ิ คงยนื 151.27
นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 151.27
น.ส.ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ 151.27
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 151.27
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 151.27
นายธนศักด์ิ โกษาผล 151.27
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 151.27
น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 151.27
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 151.27
นายเกยีงศักด์ิ ค าไพเราะ 151.27
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 151.27
นายบัญญัติ เอมสอาด 151.27
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 151.27
นายภักดี รัตนสิริอมร 151.27
นายมีชัย มีนาค 151.27
น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 151.27
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 151.27
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 151.27
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 129.66
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 129.66
นายส าเริง ฤทธินาด 21.61
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 21.61
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 21.61
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 21.61
น.ส.อญัชลี สุจริต 21.61
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 21.61
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 21.61
น.ส.รัชนีกร นาโสก 21.61
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 21.61
นายณฐพน ศรีโยหะ 21.61
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 21.61



น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 21.61
นายอดิเรก บุตรศรี 21.61
นายอกุฤษ ต้ังตน 21.61
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 21.61
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 21.61

11,832.00
114 ศ.83/20.06.60

นายกลิุศ สมบัติศิริ 254.41

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 244.72
นายประยทุธ์ มณีโชติ 225.58
นายถวัลย์ รอดจติต์ 216.01
นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม 206.44
นายบดินทร์ศักด์ิ สุ่นสวัสด์ิ 206.44
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 206.44
นายยคุลธร รัตนานนท์ 206.44
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 206.44
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 206.44
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 196.87
นายถนอม เสาใบ 196.87
นายบัญญัติ เอมสอาด 196.87
นายประมุข โล่ห์จนิดา 196.87
นายนิสิต โตมานิตย์ 66.99
นายชาญ ภูส่มบูรณ์ 66.99
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 66.99
น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 66.99
นายอมรเทพ กอศรีพร 66.99
นายประทีป พานทอง 66.99
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 66.99
นายอศิร์ เอยีสกลุ 66.99
นายยอดชาย อมัระปาล 66.99
นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 66.99
นายพลวรรธน์ รัศมีเพ็ญ 66.99
นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 66.99
นายภาสกร อู่ศิริ 66.99
นายสมศักด์ิ คงยนื 66.99
นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 66.99
น.ส.ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ 66.99
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 66.99
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 66.99
นายธนศักด์ิ โกษาผล 66.99

รวมเงิน



น.ส.สุภาพร สัตนาโค 66.99
น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 66.99
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 66.99
นายวีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ 66.99
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 66.99
นายเกยีงศักด์ิ ค าไพเราะ 66.99
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 66.99
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 66.99
นายภักดี รัตนสิริอมร 66.99
นายมีชัย มีนาค 66.99
นายวิทูล กะปินชลานนท์ 66.99
น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 66.99
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 66.99
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 66.99
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 57.42
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 57.42
นายไสว เสาใบ 9.57
นายส าเริง ฤทธินาด 9.57
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 9.57
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 9.57
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 9.57
น.ส.อญัชลี สุจริต 9.57
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 9.57
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 9.57
น.ส.รัชนีกร นาโสก 9.57
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 9.57
นายณฐพน ศรีโยหะ 9.57
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 9.57
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 9.57
นายอดิเรก บุตรศรี 9.57
นายอกุฤษ ต้ังตน 9.57
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 9.57
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 9.57

5,455.04
115 ศ.101/05.09.60

นายกลิุศ สมบัติศิริ 251.48

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 243.41
นายประยทุธ์ มณีโชติ 225.01
นายถวัลย์ รอดจติต์ 215.81
นายบดินทร์ศักด์ิ สุ่นสวัสด์ิ 206.61

รวมเงิน



นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 206.61
นายยคุลธร รัตนานนท์ 206.61
นายยอดชาย อมัระปาล 197.41
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 197.41
นายประมุข โล่ห์จนิดา 197.41
ร.ท.พรพิทักษ์ กลุงามกิ่ม 188.21 ร้อย ทพ.2110
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ แสนลา 179.01 ร้อย ทพ.2110
ส.ท.อนุชา ภูสมศรี 169.81 ร้อย ทพ.2110
นายถนอม เสาใบ 64.40
นายนิสิต โตมานิตย์ 64.40
นายชาญ ภูส่มบูรณ์ 64.40
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 64.40
น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 64.40
นายอมรเทพ กอศรีพร 64.40
นายประทีป พานทอง 64.40
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 64.40
นายอศิร์ เอยีสกลุ 64.40
นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 64.40
นายพลวรรธน์ รัศมีเพ็ญ 64.40
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 64.40
นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 64.40
นายภาสกร อู่ศิริ 64.40
นายสมศักด์ิ คงยนื 64.40
นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 64.40
น.ส.ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ 64.40
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 64.40
นายธนศักด์ิ โกษาผล 64.40
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 64.40
น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 64.40
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 64.40
จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 64.40
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 64.40
นายเกยีงศักด์ิ ค าไพเราะ 64.40
นายบัญญัติ เอมสอาด 64.40
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 64.40
นายภักดี รัตนสิริอมร 64.40
นายมีชัย มีนาค 64.40
นายวิทูล กะปินชลานนท์ 64.40
น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 64.40
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 64.40



น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 64.40
นางธิดา พูลมาศ 64.40
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 55.20
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 55.20
อส.ทพ.จกัรพันธ์ ภูศรี 9.20 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.วราเทพ ภูตองโขบ 9.20 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.คเชนท์ ค าพิมพ์ 9.20 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.ปัญญาวัฒน์ ศรีบุรินทร์ 9.20 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.สมปอง ยบุลชิต 9.20 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.สุริยา ชาโสรส 9.20 ร้อย ทพ.2110
นายส าเริง ฤทธินาด 9.20
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 9.20
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 9.20
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 9.20
น.ส.อญัชลี สุจริต 9.20
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 9.20
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 9.20
น.ส.รัชนีกร นาโสก 9.20
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 9.20
นายณฐพน ศรีโยหะ 9.20
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 9.20
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 9.20
นายอดิเรก บุตรศรี 9.20
นายอกุฤษ ต้ังตน 9.20
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 9.20
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 9.20

5,187.20
116 ศ.106/25.09.60

นายกลิุศ สมบัติศิริ 98.20
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 93.60
นายประยทุธ์ มณีโชติ 86.00
นายถวัลย์ รอดจติต์ 82.20
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 78.40
นายบดินทร์ศักด์ิ สุ่นสวัสด์ิ 78.40
นายยคุลธร รัตนานนท์ 78.40
นายธีระ ตระการวิจติร 78.40
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 78.40
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 78.40
นายประทีป พานทอง 74.60
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 74.60

รวมเงิน



จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 74.60
ร.ท.พรพิทักษ์ กลุงามกิ่ม 70.80 ร้อย ทพ.2110
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ แสนลา 67.00 ร้อย ทพ.2110
ส.ท.อนุชา ภูสมศรี 63.20 ร้อย ทพ.2110
นายถนอม เสาใบ 26.60
นายนิสิต โตมานิตย์ 26.60
นายยอดชาย อมัระปาล 26.60
นายชาญ ภูส่มบูรณ์ 26.60
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 26.60
น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 26.60
นายอมรเทพ กอศรีพร 26.60
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 26.60
นายอศิร์ เอยีสกลุ 26.60
นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 26.60
นายพลวรรธน์ รัศมีเพ็ญ 26.60
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 26.60
นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 26.60
นายภาสกร อู่ศิริ 26.60
นายสมศักด์ิ คงยนื 26.60
นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 26.60
น.ส.ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ 26.60
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 26.60
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 26.60
นายธนศักด์ิ โกษาผล 26.60
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 26.60
น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 26.60
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 26.60
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 26.60
นายเกยีงศักด์ิ ค าไพเราะ 26.60
นายบัญญัติ เอมสอาด 26.60
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 26.60
นายภักดี รัตนสิริอมร 26.60
นายมีชัย มีนาค 26.60
นายประมุข โล่ห์จนิดา 26.60
นายวิทูล กะปินชลานนท์ 26.60
น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 26.60
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 26.60
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 26.60
นางธิดา พูลมาศ 26.60
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 22.80



น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 22.80
อส.ทพ.ปัชชากร แสนสมบัติ 3.80 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.สุชาติ ส่องแกว้ 3.80 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.บุญเหลือ ยนต์กจิ 3.80 ร้อย ทพ.2110
นายส าเริง ฤทธินาด 3.80
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 3.80
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 3.80
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 3.80
น.ส.อญัชลี สุจริต 3.80
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 3.80
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 3.80
น.ส.รัชนีกร นาโสก 3.80
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 3.80
นายณฐพน ศรีโยหะ 3.80
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 3.80
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 3.80
นายอดิเรก บุตรศรี 3.80
นายอกุฤษ ต้ังตน 3.80
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 3.80
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 3.80

2,304.00
117 ศ.1/02.10.60 สินบน 15,840.00         

นายกลิุศ สมบัติศิริ 423.68

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 405.08

นายถวัลย์ รอดจติต์ 347.81

นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 328.72

นายบดินทร์ศักด์ิ สุ่นสวัสด์ิ 328.72

นายธีระ ตระการวิจติร 328.72

นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 328.72

นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 328.72

นายพลวรรธน์ รัศมีเพ็ญ 309.63

นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 309.63

นายวิทูล กะปินชลานนท์ 309.63

พ.อ.ทักษพล ศิริรักษ์ 328.72 กกล.รส.มุกดาหาร
พ.อ.ยทุธนา มหาขนั 328.72 กกล.รส.มุกดาหาร
พ.ท.ชลรบ ช านาญพล 309.63 กกล.รส.มุกดาหาร
พ.ต.นภดล ใจคง 309.63 กกล.รส.มุกดาหาร
ร.ท.ปณิธาน คุณมี 290.54 กกล.รส.มุกดาหาร
ร.ท.อนุสรณ์ ลินตะกั๊น 290.54 กกล.รส.มุกดาหาร
ร.ท.มณูญ ชวดกลางลา 290.54 กกล.รส.มุกดาหาร

รวมเงิน



จ.ส.อ.จ ารัส ปิตะคง 271.45 กกล.รส.มุกดาหาร
ส.อ.สุทิน ไพค านาม 252.36 กกล.รส.มุกดาหาร
ร.ท.พรพิทักษ์ กลุงามกิ่ม 290.54 ร้อย ทพ.2110
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ แสนลา 271.45 ร้อย ทพ.2110
จ.ส.อ.อภิดุลย์ ปัญญาสิม 271.45 ร้อย ทพ.2110
ส.ท.ถาวร บุตรสุวรรณ 252.36 ร้อย ทพ.2110
ส.ท.อนุชา ภูสมศรี 252.36 ร้อย ทพ.2110
นายถนอม เสาใบ 133.63

นายนิสิต โตมานิตย์ 133.63

นายยอดชาย อมัระปาล 133.63

นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 133.63

น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 133.63

นายอมรเทพ กอศรีพร 133.63

นายประทีป พานทอง 133.63

นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 133.63

นายอศิร์ เอยีสกลุ 133.63

นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 133.63

นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 133.63

นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 133.63

นายภาสกร อู่ศิริ 133.63

นายสมศักด์ิ คงยนื 133.63

นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 133.63

น.ส.ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ 133.63

นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 133.63

นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 133.63

นายธนศักด์ิ โกษาผล 133.63

น.ส.สุภาพร สัตนาโค 133.63

น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 133.63

น.ส.คณนถ ชนะภักดี 133.63
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 133.63
นายเกยีงศักด์ิ ค าไพเราะ 133.63
นายบัญญัติ เอมสอาด 133.63
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 133.63
นายภักดี รัตนสิริอมร 133.63
นายมีชัย มีนาค 133.63
นายประมุข โล่ห์จนิดา 133.63
จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 133.63
น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 133.63
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 133.63
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 133.63



นางธิดา พูลมาศ 133.63
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 114.54
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 114.54
พลฯฉตัรชัย คุณกร 19.09 กกล.รส.มุกดาหาร
พลฯชนินทร์ จทุาเกตุ 19.09 กกล.รส.มุกดาหาร
ทพ.โกมินทร์ อิ่มใจ 19.09 ร้อย ทพ.2110
ทพ.มโณทัย ไขทอง 19.09 ร้อย ทพ.2110
ทพ.คณากร แสงบุตรดี 19.09 ร้อย ทพ.2110
ทพ.วราเทพ ภูตองโขบ 19.09 ร้อย ทพ.2110
ทพ.บุญเหลือ ยนต์กจิ 19.09 ร้อย ทพ.2110
ทพ.ประเสริฐ ยศปัญญา 19.09 ร้อย ทพ.2110
ทพ.ทองศรี ชามนตรี 19.09 ร้อย ทพ.2110
ทพ.ประครอง แกว้ค าสอน 19.09 ร้อย ทพ.2110
ทพ.สมปอง ยบุลชิต 19.09 ร้อย ทพ.2110
ทพ.อ าพร รุ่งเรือง 19.09 ร้อย ทพ.2110
ทพ.จกัรพันธ์ ภูศรี 19.09 ร้อย ทพ.2110
ทพ.เรืองฤทธิ์ ชัยบุตร 19.09 ร้อย ทพ.2110
ทพ.ปัญญาวัฒน์ ศรีบุรินทร์ 19.09 ร้อย ทพ.2110
ทพ.วิชัย ดวงเกตุ 19.09 ร้อย ทพ.2110
ทพ.ปัฐพงษ์ หงษาค า 19.09 ร้อย ทพ.2110
ทพ.สุริยา ชาโสรส 19.09 ร้อย ทพ.2110
นายไสว เสาใบ 19.09
นายส าเริง ฤทธินาด 19.09
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 19.09
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 19.09
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 19.09
น.ส.อญัชลี สุจริต 19.09
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 19.09
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 19.09
น.ส.รัชนีกร นาโสก 19.09
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 19.09
นายณฐพน ศรีโยหะ 19.09
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 19.09
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 19.09
นายอดิเรก บุตรศรี 19.09
นายอกุฤษ ต้ังตน 19.09
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 19.09
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 19.09

13,200.00
118 ศ.5/19.10.60

รวมเงิน



นายกลิุศ สมบัติศิริ 192.77
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 181.67
นายถวัลย์ รอดจติต์ 147.68
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 136.35
นายบดินทร์ศักด์ิ สุ่นสวัสด์ิ 136.35
นายธีระ ตระการวิจติร 136.35
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 136.35
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 136.35
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 125.02
นายมีชัย มีนาค 125.02
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 125.02
ร.ท.พรพิทักษ์ กลุงามกิ่ม 113.69 ร้อยทพ.2110
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ แสนลา 102.36 ร้อยทพ.2110
ส.ท.อนุชา ภูสมศรี 91.03 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.มโนทัย ไขทอง 11.33 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.ปัฐพงษ์ หงษาค า 11.33 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.วราเทพ ภูตองโขบ 11.33 ร้อยทพ.2110

1,920.00
119 ศ.3/07.12.60 สินบน 9,152.00

นายกลิุศ สมบัติศิริ 446.36

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 430.99

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 398.27

นายถวัลย์ รอดจติต์ 381.91

นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 365.55

นายบดินทร์ศักด์ิ สุ่นสวัสด์ิ 365.55

นายธีระ ตระการวิจติร 365.55

นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 365.55

นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 365.55

นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 349.19

นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 349.19

นายบัญญัติ เอมสอาด 349.19

นายภักดี รัตนสิริอมร 349.19

นายถนอม เสาใบ 114.52

นายนิสิต โตมานิตย์ 114.52

นายยอดชาย อมัระปาล 114.52

นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 114.52

น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 114.52
นายอมรเทพ กอศรีพร 114.52
นายประทีป พานทอง 114.52
นายอศิร์ เอยีสกลุ 114.52

รวมเงิน



นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 114.52
นายพลวรรธน์ รัศมีเพ็ญ 114.52
นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 114.52
นายภาสกร อู่ศิริ 114.52
นายสมศักด์ิ คงยนื 114.52
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 114.52
น.ส.ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ 114.52
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 114.52
นายสมศักด์ิ พุฒเมือง 114.52
นายธนศักด์ิ โกษาผล 114.52
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 114.52
น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 114.52
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 114.52
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 114.52
นายเกยีงศักด์ิ ค าไพเราะ 114.52
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 114.52
นายมีชัย มีนาค 114.52
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 114.52
นายประมุข โล่ห์จนิดา 114.52
นายวิทูล กะปินชลานนท์ 114.52
จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 114.52
น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 114.52
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 114.52
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 114.52
นางธิดา พูลมาศ 114.52
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 114.52
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 98.16
นายส าเริง ฤทธินาด 16.36
นายไสว เสาใบ 16.36
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 16.36
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 16.36
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 16.36
น.ส.อญัชลี สุจริต 16.36
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 16.36
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 16.36
น.ส.รัชนีกร นาโสก 16.36
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 16.36
นายณฐพน ศรีโยหะ 16.36
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 16.36
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 16.36



นายอดิเรก บุตรศรี 16.36
นายอกุฤษ ต้ังตน 16.36
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 16.36
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 16.36

9,152.00
120 ศ.1/08.01.61 สินบน 2,640.00

นายกลิุศ สมบัติศิริ 272.42

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 256.66

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 224.36

นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 208.21
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 192.06
นายบดินทร์ศักด์ิ สุ่นสวัสด์ิ 192.06
นายธีระ ตระการวิจติร 192.06
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 192.06
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 192.06
นายสมศักด์ิ คงยนื 175.91
จ.ส.อ.นิกร สีสราน 143.61 กกล.รส.จว.มห.
จ.ส.ต.อภิสิทธิ์ สีเคน 143.61 กกล.รส.จว.มห.
ส.ท.ณัฐวุฒิ โฉมเฉรา 127.46 กกล.รส.จว.มห.
ส.อ.อาณัติ สอนนอก 127.46 กกล.รส.จว.มห.

2,640.00
121 ศ.2/19.09.61

นายกลิุศ สมบัติศิริ 78.05
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 73.73
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 65.11
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 60.80
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 56.49
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 56.49
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 56.49
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 56.49
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 56.49
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 56.49
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 52.18
นายถนอม เสาใบ 52.18
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 52.18
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 52.18
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 30.17
นายธนศักด์ิ โกษาผล 30.17
น.ส.จติุพร ภูเรือง 12.93
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 25.86

รวมเงิน

รวมเงิน



924.48
122 ศ.6/25.09.61

นายกลิุศ สมบัติศิริ 40.70
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 38.84
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 34.00
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 31.58
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 29.16
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 29.16
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 29.16
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 29.16
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 29.16
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 29.16
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 26.74
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 26.74
นายประมุข โล่ห์จนิดา 26.74
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 26.74
ร.ท.พรพิทักษ์ กลุงามกิ่ม 24.32 ร้อยทพ.2110
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ แสนลา 21.90 ร้อยทพ.2110
ส.ท.อนุชา ภูสมศรี 19.48 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.จกัรพันธ์ ภูศรี 2.42 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.สมปอง ยบุลชิต 2.42 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.โกมินทร์ อิ่มใจ 2.42 ร้อยทพ.2110

500.00
123 ศ.1/01.10.61

นายกลิุศ สมบัติศิริ 9.44
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 8.52
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 7.46
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 6.93
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 6.40
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 6.40
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 6.40
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 6.40
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 6.40
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 6.40
นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 5.87
นายพลวรรธน์ รัศมีเพ็ญ 5.87
นายประมุข โล่ห์จนิดา 5.87
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 5.87
ร.ท.พรพิทักษ์ กลุงามกิ่ม 5.34 ร้อยทพ.2110
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ แสนลา 4.81 ร้อยทพ.2110

รวมเงิน

รวมเงิน



ส.ท.อนุชา ภูสมศรี 4.28 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.จกัรพันธ์ ภูศรี 0.53 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.สมปอง ยบุลชิต 0.53 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.โกมินทร์ อิ่มใจ 0.53 ร้อยทพ.2110

110.25
124 ศ.4/19.10.61

นายกลิุศ สมบัติศิริ 23.51
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 21.89
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 19.13
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 17.75
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 16.37
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 16.37
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 16.37
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 14.99
นายประทีป พานทอง 14.99
นายอศิร์ เอยีสกลุ 14.99
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 14.99
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 14.99
นายประมุข โล่ห์จนิดา 14.99
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 14.99
ร.ท.พรพิทักษ์ กลุงามกิ่ม 13.61 ร้อยทพ.2110
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ แสนลา 12.23 ร้อยทพ.2110
จ.ส.อ.สมอง สุทธิสอน 12.23 ร้อยทพ.2111
ส.ท.อนุชา ภูสมศรี 10.85 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.ประครอง แกว้ค าสอน 1.38 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.วีระศักด์ิ ศรีเสือ 1.38 ร้อยทพ.2110

288.00
125 ศ.5/25.10.61

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 69.48
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 65.03
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 57.07
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 53.09
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 49.11
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 49.11
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 49.11
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 49.11
นายประทีป พานทอง 45.13
นายอศิร์ เอยีสกลุ 45.13
นายประมุข โล่ห์จนิดา 45.13
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 45.13

รวมเงิน

รวมเงิน



621.63
126 ศ.1/12.11.61 สินบน 3,744.00

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 216.45
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 204.36
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 178.62
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 165.75
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 152.88
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 152.88
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 152.88
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 152.88
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 140.01
นายประมุข โล่ห์จนิดา 140.01
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 140.01
ร.ท.พรพิทักษ์ กลุงามกิ่ม 127.14 ร้อยทพ.2110
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ แสนลา 114.27 ร้อยทพ.2110
ส.ท.อนุชา ภูสมศรี 101.40 ร้อยทพ.2110
น.อ.ณัฐพงศ์ พรรณรายน์ 152.88 น.ร.ข. สถานีเรือมุกดาหาร
น.ท.อดิศักด์ิ ภาณุโรจนากร 140.01 น.ร.ข. สถานีเรือมุกดาหาร
ร.ท.ทวีศักด์ิ น้อมจนัทึก 127.14 น.ร.ข. สถานีเรือมุกดาหาร
จ.อ.รวมโชค สุขร่ี 101.40 น.ร.ข. สถานีเรือมุกดาหาร
จ.อ.พรอนันต์ เจริญพรรค 101.40 น.ร.ข. สถานีเรือมุกดาหาร
จ.อ.วิฑูรย์ ฤทธิ์จรูญ 101.40 น.ร.ข. สถานีเรือมุกดาหาร
ร.ต.อ.สมจกัษ์ ว่องไว 127.14 ม.ว.ตชด.2344
ด.ต.จกัราวุฒิ เจอืไธสง 114.27 ม.ว.ตชด.2344
ส.ต.ท.ประยทุธ์ พินไธสง 101.40 ม.ว.ตชด.2344
ส.ต.ต.พนัส ชัยนาม 101.40 ม.ว.ตชด.2344
ส.ต.ต.อนุชัย ถาวรกลุ 101.40 ม.ว.ตชด.2344
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 90.09
น.ส.ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ 90.09
น.ส.จติุพร ภูเรือง 38.61
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 77.22
อส.ทพ.จกัรพันธ์ ภูศรี 12.87 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.สมปอง ยบุลชิต 12.87 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.โกมินทร์ อิ่มใจ 12.87 ร้อยทพ.2110

3,744.00
127 ศ.3/16.11.61

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 17.55
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 16.60
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 14.50
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 13.45

รวมเงิน

รวมเงิน



นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 12.40
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 12.40
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 12.40
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 12.40
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 11.35
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 11.35
นายประมุข โล่ห์จนิดา 11.35
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 11.35
ร.ท.สุทธิพงษ์ ปริปุญโญ 10.30 กกล.รส.จว.มห.
ส.ท.ชัญโญ กาฬจนัทร์ 8.20 กกล.รส.จว.มห.
ส.อ.สุทิน ไพค านาม 8.20 กกล.รส.จว.มห.
ส.ท.ทักษิต ประครองสุข 8.20 กกล.รส.จว.มห.

192.00
128 ศ.4/19.11.61

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 19.19
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 17.53
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 15.37
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 14.29
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 13.21
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 13.21
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 13.21
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 13.21
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 12.13
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 12.13
นายประมุข โล่ห์จนิดา 12.13
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 12.13
ร.ท.พรพิทักษ์ กลุงามกิ่ม 11.05 ร้อยทพ.2110
จ.ส.อ.อภิดุลย์ ปัญญาสิม 9.97 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.คมกริช บาบุญ 1.08 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.ปัญจะ สารมะโน 1.08 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.ปราโมทย์ แสงนันท์ 1.08 ร้อยทพ.2110

192.00
129 ศ.5/22.11.61

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 14.36
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 13.15
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 11.53
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 10.72
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 9.91
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 9.91
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 9.91

รวมเงิน

รวมเงิน



นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 9.91
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 9.10
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 9.10
นายประมุข โล่ห์จนิดา 9.10
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 9.10
ร.ท.พรพิทักษ์ กลุงามกิ่ม 8.29 ร้อยทพ.2110
จ.ส.อ.อภิดุลย์ ปัญญาสิม 7.48 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.คมกริช บาบุญ 0.81 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.ปัญจะ สารมะโน 0.81 ร้อยทพ.2110
อส.ทพ.ปราโมทย์ แสงนันท์ 0.81 ร้อยทพ.2110

144.00
130 ศ.7/25.01.62 สินบน 25,380.23

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 1,142.00

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 1,094.31

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 1,000.05

นายสมยศ กนัแตง 952.92

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 905.79

นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 905.79

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 905.79

นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 905.79

นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 905.79

นายบัญชา ยอดพรม 858.66

นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 858.66

นายสุรศักด์ิ สิริเลิศธีรกลุ 858.66

นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 858.66

พ.ต.อคัรเดช อคัรสาร 858.66 ทพ.2110
ส.อ.สุรศักด์ิ บุญเรืองจกัร 717.27 ทพ.2110
ส.ท.เมธาสิทธิ์ เนตรแสงศรี 717.27 ทพ.2110
นายถนอม เสาใบ 329.91

นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 329.91

นายกฤษฎากร สระแกว้ 329.91

นายนิสิต โตมานิตย์ 329.91

นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 329.91

น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 329.91

นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 329.91

นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 329.91

นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 329.91

นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 329.91

นายธนพงศ์ มหาชัย 329.91

น.ส.ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ 329.91

รวมเงิน



น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 329.91

นายประทีป พานทอง 329.91

นายภัคพล กาจาลี 329.91

น.ส.สุภาพร สัตนาโค 329.91

นายวิทูร กะปินชลานนท์ 329.91

นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 329.91

นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 329.91

นายประมุข โล่ห์จนิดา 329.91

นายมีชัย มีนาค 329.91

จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 329.91

น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 329.91

น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 329.91

น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 329.91

น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 329.91

น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 329.91

นางธิดา พูลมาศ 329.91

น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 329.91

น.ส.จติุพร ภูเรือง 282.78

น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 282.78

นายไสว เสาใบ 47.13
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 47.13
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 47.13
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 47.13
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 47.13
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 47.13
น.ส.อญัชลี สุจริต 47.13
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 47.13
น.ส.รัชนีกร นาโสก 47.13
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 47.13
นายอดิเรก บุตรศรี 47.13
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 47.13
นายอกุฤษ ต้ังตน 47.13
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 47.13
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 47.13
อส.ทพ.มงคุณ เสวิสิทธิ์ 47.13 ทพ.2110
อส.ทพ.ปัญจะ สารมะโน 47.13 ทพ.2110

25,380.23
131 ศ.1/08.02.62 สินบน 7,609.60

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 342.25

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 327.13

รวมเงิน



นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 299.03

นายสมยศ กนัแตง 284.98

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 270.93

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 270.93

นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 270.93

นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 270.93

นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 256.88

นายประทีป พานทอง 256.88

นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 256.88

นายประมุข โล่ห์จนิดา 256.88

พ.อ.สุภัทร ซุตินันทน์ 270.93 ทพ.2110
พ.ต.อคัรเดช อคัรสาร 256.88 ทพ.2110
จ.ส.อ.อภิดุลย์ ปัญญสิม 228.78 ทพ.2110
ส.ท.เมธาสิทธิ์ เนตรแสงศรี 214.73 ทพ.2110
นายถนอม เสาใบ 98.35
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 98.35
นายบัญชา ยอดพรม 98.35
นายกฤษฎากร สระแกว้ 98.35
นายนิสิต โตมานิตย์ 98.35
นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 98.35
น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 98.35
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 98.35
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 98.35
นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 98.35
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 98.35
นายธนพงศ์ มหาชัย 98.35
น.ส.ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ 98.35
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 98.35
นายภัคพล กาจาลี 98.35
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 98.35
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 98.35
นายสุรศักด์ิ สิริเลิศธีรกลุ 98.35
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 98.35
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 98.35
นายมีชัย มีนาค 98.35
จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 98.35
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 98.35
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 98.35
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 98.35
น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 98.35



น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 98.35
นางธิดา พูลมาศ 98.35
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 98.35
น.ส.จติุพร ภูเรือง 84.30
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 84.30
นายไสว เสาใบ 14.05
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 14.05
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 14.05
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 14.05
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 14.05
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 14.05
น.ส.อญัชลี สุจริต 14.05
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 14.05
น.ส.รัชนีกร นาโสก 14.05
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 14.05
นายอดิเรก บุตรศรี 14.05
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 14.05
นายอกุฤษ ต้ังตน 14.05
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 14.05
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 14.05
อส.ทพ.ผดุงยส ชฎาวงศ์ 14.05 ทพ.2110
อส.ทพ.วราเทพ ภูตองโขม 14.05 ทพ.2111
อส.ทพ.ปัฐพงษ์ หงษาคม 14.05 ทพ.2110

7,609.60
132 ศ.3/18.02.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 40.20
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 37.68
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 32.98
นายสมยศ กนัแตง 30.63
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 28.28
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 28.28
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 28.28
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 28.28
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 25.93
นายบัญชา ยอดพรม 25.93
นายประมุข โล่ห์จนิดา 25.93
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 25.93
พ.อ.สุภัทร ซุตินันทน์ 25.93 ร้อย ทพ.2110
พ.ต.อคัรเดช อคัรสาร 23.58 ร้อย ทพ.2110
จ.ส.อ.อภิดุลย์ ปัญญสิม 21.23 ร้อย ทพ.2110

รวมเงิน



ส.ท.เมธาสิทธิ์ เนตรแสงศรี 18.88 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.ผดุงยศ ชฎาวงศ์ 2.35 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.วราเทพ ภูตองโขม 2.35 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.ปัฐพงษ์ หงษาคม 2.35 ร้อย ทพ.2110

455.00
133 ศ.4/04.03.62 สินบน 222,327.43

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 5,374.87

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 5,101.30

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 4,552.34

นายสมยศ กนัแตง 4,277.86

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 4,003.38

นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 4,003.38

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 4,003.38

นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 4,003.38

นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 4,003.38

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 4,003.38

นายถนอม เสาใบ 3,728.90

นายนิสิต โตมานิตย์ 3,728.90

นายประทีป พานทอง 3,728.90

นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 3,728.90

นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 3,728.90

นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 3,728.90

นายธนพงศ์ มหาชัย 3,728.90

นายภัคพล กาจาลี 3,728.90

นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 3,728.90

นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 3,728.90

น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 3,728.90

นายวิจติร ตันติยวุฒิ 3,728.90

น.ส.สาวิตรี สุริหาร 3,728.90

นายอลัุย พาออ่นตา 3,728.90

น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 3,728.90

น.ส.ธัญวณรัตน์ บัวตะคุ 3,728.90

น.ส.สุภาพร สัตนาโค 3,728.90

นายมีชัย มีนาค 3,728.90

นายประมุข โล่ห์จนิดา 3,728.90

นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 3,728.90

นายอนันต์ รัตนจริะวงค์ 3,728.90

นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 3,728.90

นายวิทูล กะปินชลานนท์ 3,728.90

นายสุรศักด์ิ สิริเลิศธีรกลุ 3,728.90

รวมเงิน



นายกฤษฎากร กาญจนเตมีย์ 3,728.90

นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 3,728.90

นายพีระพัฒน์ นาคพุฒ 3,728.90

นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 3,728.90

นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 3,728.90

น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 3,728.90

พ.ต.อคัรเดช อคัรสาร 3,728.90 ทพ.2110
นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 2,195.84

นายสมศักด์ิ จริปัญญาวงศ์ 2,195.84

น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 1,921.36

นายกานต์ คล้ายสุบรรณ 1,921.36

น.ส.อรวรรณ เจยีรนัย 1,921.36

นายวิชสิทธิ์ เจริญศักด์ิ 1,921.36

ร.ท.นนท์ พูนธเนศ 1,921.36

น.ส.ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 1,921.36

นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 1,921.36

นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 1,921.36

นายบัญชา ยอดพรม 1,921.36

นายกฤษฎากร สระแกว้ 1,921.36

นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 1,921.36

นายราเชน ซามัน 1,921.36

น.ส.ธิติพร ชื่นเสนาะ 1,921.36

นายปรีชา สุขจดิษฐ์ 2,195.84

นายถาวร เอี่ยมพิบูลย์ 2,195.84

นายกนก รัตน์สูงเนิน 1,921.36

น.ส.ดวงกมล ล้ิวริทธิ์นันท์ 1,921.36

นายจ านง ห่อทอง 1,921.36

จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 1,921.36

น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 1,921.36

นางสุภาณี คัมภิรารักษ์ 1,921.36

นางจรีนันท์ ไชโยธา 1,921.36

นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 1,921.36

น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 1,921.36

นางธิดา พูลมาศ 1,921.36

น.ส.จติุพร ภูเรือง 1,646.88

น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 1,646.88

นายไสว เสาใบ 274.48

น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 274.48

น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 274.48

นายศราวุธ บันดิษฐ์ 274.48



นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 274.48

น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 274.48

น.ส.อญัชลี สุจริต 274.48

น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 274.48

น.ส.รัชนีกร นาโสก 274.48

น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 274.48

นายอดิเรก บุตรศรี 274.48

น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 274.48

นายณัฐพน ศรีโยหะ 274.48

นายอกุฤษ ต้ังตน 274.48

นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 274.48

น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 274.48

นางเบญจวรรณ ประภักดี 274.48

นายพงษ์พันธุ์ จ าเนียรหล้า 274.48

นางสุวรรณี สวนสมบูรณ์ 274.48

น.ส.ชลธิชา ปัชชามาตย์ 274.48

น.ส.วิชุดา สลายแผ้ว 274.48

อส.ทพ.อภิรักษ์ สุขกล้า 274.48 ทพ.2110
อส.ทพ.สุริยา ชาโสรส 274.48 ทพ.2110
อส.ทพ.สิทธิศักด์ิ สุธรรมวงค์ 274.48 ทพ.2110
อส.ทพ.วราเทพ ภูตองโขม 274.48 ทพ.2110
อส.ทพ.ปัฐพงษ์ หงษาค า 274.48 ทพ.2110

222,327.43
134 ศ.7/12.05.62 สินบน 24,823.68

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 971.04

นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 935.06

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 860.34

นายสมยศ กนัแตง 822.98

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 785.62

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 785.62

นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 785.62

นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 785.62

นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 785.62

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 785.62

นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 748.26

นายภัคพล กาจาลี 748.26

นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 748.26

พ.ต.อคัรเดช อคัรสาร 748.26 ร้อย ทพ.2110
จ.ส.อ.สมอง สุทธิสอน 673.54 ร้อย ทพ.2110
จ.ส.อ.อภิดุลย์ ปัญญาสิม 673.54 ร้อย ทพ.2110

รวมเงิน



ส.ท.เมธาสิทธิ์ เนตรแสงศรี 636.18 ร้อย ทพ.2110
ร.อ.ชัยยทุธ พรหมธิราช 224.16 กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย จงัหวดัมุกดาหาร

จ.ส.อ.อนุวัฒน์ พรหมพินิจ 186.80

ส.อ.ปัญโญ กาฬจนัทร์ 149.44

นายถนอม เสาใบ 261.52

นายนิสิต โตมานิตย์ 261.52

นายประทีป พานทอง 261.52

นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 261.52

นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 261.52

นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 261.52

นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 261.52

นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 261.52

นายวิจติร ตันติยวุฒิ 261.52

นายบัญชา ยอดพรม 261.52

นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 261.52

นายธนพงศ์ มหาชัย 261.52

นายกฤษฎากร สระแกว้ 261.52

น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 261.52

นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 261.52

น.ส.สาวิตรี สุริหาร 261.52

นายราเชน ซามัน 261.52

นายอลัุย พาออ่นตา 261.52

น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 261.52

น.ส.คณนถ ชนะภักดี 261.52

น.ส.สุภาพร สัตนาโค 261.52

นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 261.52

นายสุรศักด์ิ สิริเลิศธีรกลุ 261.52

นายวิทูร กะปินชลานนท์ 261.52

นายพีระพัฒน์ นาคพุฒ 261.52

นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 261.52

นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 261.52

นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 261.52

นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 261.52

นายจ านง ห่อทอง 261.52

นางจรีนันท์ ไชโยธา 261.52

นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 261.52

น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 261.52

นางธิดา พูลมาศ 261.52

น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 261.52

น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 261.52



นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 224.16

น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 224.16

อส.ทพ.กองเดิน อตัถาพร 37.36 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.คะนอง บางบุญยนื 37.36 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.ทศพล บางโท 37.36 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.เอกราช ขนัอาษา 37.36 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.ปัฐพงษ์ หงษาคม 37.36 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.อทุิษ สิงห์สถติย์ 37.36 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.ศรายทุธ ปานา 37.36 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.ผดุงยศ ชาฎาวงศ์ 37.36 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.ชูชาติ ยาบูชา 37.36 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.คเชนทร์ ค าพิมพ์ 37.36 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.สนธี พิมท์ไม้ 37.36 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.คมกริช บาบุญ 37.36 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.ปัญจะ สารมะโน 37.36 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.อนุศักด์ิ บุญกณัฑ์ 37.36 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.วราเทพ ภูตองโขม 37.36 ร้อย ทพ.2110
นายไสว เสาใบ 37.36

น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 37.36

น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 37.36
นางกญัญานันทน์ ถนัดหนังสือ 37.36
น.ส.อญัชลี สุจริต 37.36
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 37.36
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 37.36
น.ส.รัชนีกร นาโสก 37.36
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 37.36
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 37.36
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 37.36
นายอดิเรก บุตรศรี 37.36
นายอกุฤษ ต้ังตน 37.36
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 37.36
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 37.36

24,823.68
135 ศ.11/28.05.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 40.50
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 38.31
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 33.59
นายสมยศ กนัแตง 31.23
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 28.87
นายธนวรรธ์ กลุกานต์สวัสด์ิ 28.87

รวมเงิน



นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 28.87
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 28.87
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 28.87
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 28.87
นายอลัุย พาออ่นตา 26.51
นายประทีป พานทอง 26.51
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 26.51
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 26.51
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 26.51

449.40
136 ศ.6/18.07.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 50.40
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 46.85
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 41.05
นายสมยศ กนัแตง 38.15
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 35.25
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 35.25
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 35.25
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 35.25
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 35.25
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 35.25
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 32.35
นายราเชน ชามัน 32.35
นายจ านง ห่อทอง 32.35
นายสุรศักด์ิ สิริเลิศธีรกลุ 32.35
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 32.35
พ.ต.อคัรเดช อคัรสาร 32.35 ทหารพราน 2110
ส.อ.เมทาสิทธ์ เนซคลังศรี 23.65 ทหารพราน 2110
อส.ทพ.วราเทพ มุตองโชย 2.90 ทหารพราน 2110
อส.ทพ.ปริวรรท เลพล 2.90 ทหารพราน 2110
อส.ทพ.อดิเรก หงชัยภูมิ 2.90 ทหารพราน 2110

614.40
137 ศ.6/22.10.62 สินบน 13,714.23

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 547.93

นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 525.83

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 483.01

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 440.19

นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 440.19

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 440.19

นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 440.19

รวมเงิน

รวมเงิน



นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 440.19

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 440.19

นายประทีป พานทอง 418.78

นายอลัุย พาออ่นตา 418.78

นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 418.78

พ.ต.อคัรเดช อคัรสาร 418.78 ทพ.2110
จ.ส.อ.สมอง สุทธิสอน 375.96 ทพ.2110
จ.ส.อ.สุรศักด์ิ บุญเรืองจกัร 375.96 ทพ.2110
จ.ส.อ.ยทุธภูมิ อนิทร์พินิจ 375.96 ทพ.2110
จ.ส.ท.เกยีรติศักด์ิ ผมไผ 375.96 ทพ.2110
นายถนอม เสาใบ 149.87

นายนิสิต โตมานิตย์ 149.87

นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 149.87

นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 149.87

นายบัญชา ยอดพรม 149.87

นายกฤษฎากร สระแกว้ 149.87

นายวิจติร ตันติยวุฒิ 149.87

นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 149.87

นายราเชน ซามัน 149.87

นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 149.87

นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 149.87

นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 149.87

นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 149.87

นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 149.87

นายธนพงศ์ มหาชัย 149.87

น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 149.87

นายภัคพล กาจาลี 149.87
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 149.87
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 149.87
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 149.87
นายสุรศักด์ิ สิริเลิศธีรกลุ 149.87
นายจ านง ห่อทอง 149.87
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒิ 149.87
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 149.87
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 149.87
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 149.87
นายสุชาติ นิลเกาะ 149.87
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 149.87
นายอนุชา วงศ์อู่เงิน 149.87
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 149.87



น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 149.87
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 149.87
นางจรีนันท์ ไชโยธา 149.87
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 149.87
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 149.87
นางธิดา พูลมาศ 149.87
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 149.87
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 128.46
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 128.46
นายไสว เสาใบ 21.41
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 21.41
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 21.41
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 21.41
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 21.41
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 21.41
น.ส.อญัชลี สุจริต 21.41
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 21.41
น.ส.รัชนีกร นาโสก 21.41
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 21.41
นายอดิเรก บุตรศรี 21.41
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 21.41
นายอกุฤษ ต้ังตน 21.41
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 21.41
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 21.41
อส.ทพ.ประครอง แกว้ค าสอน 21.41 ทพ.2110
อส.ทพ.วราเทพ ภูตองโขย 21.41 ทพ.2110
อส.ทพ.จกัรนัน ภูศรี 21.41 ทพ.2110
อส.ทพ.ประเทือง สุทธิหล่อ 21.41 ทพ.2110
อส.ทพ.คณากร แสงบุตรดี 21.41 ทพ.2110
อส.ทพ.ปริวรรต เลพล 21.41 ทพ.2110
อส.ทพ.ปัญจะ สารโน 21.41 ทพ.2110
อส.ทพ.ปราโมท แสงนัน 21.41 ทพ.2110
อส.ทพ.อนุศักด์ิ บุญกณัฑ์ 21.41 ทพ.2110
อส.ทพ.ชิดชัย แสงนันท์ 21.41 ทพ.2110

13,714.23
138 ศ.9/30.10.62 สินบน 10,120.00

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 433.39

นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 414.71

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 380.73

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 346.75

รวมเงิน



นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 346.75

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 346.75

นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 346.75

นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 346.75

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 346.75

นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 329.76

นายภัคพล กาจาลี 329.76

นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 329.76

นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 329.76

นายอนุชา วงศ์อู่เงิน 329.76

นายจ านง ห่อทอง 329.76

พ.ต.อคัรเดช อคัรสาร 329.76 ทพ.2110
นายถนอม เสาใบ 118.93

นายนิสิต โตมานิตย์ 118.93

นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 118.93

นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 118.93

นายบัญชา ยอดพรม 118.93

นายกฤษฎากร สระแกว้ 118.93

นายวิจติร ตันติยวุฒิ 118.93

นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 118.93

นายราเชน ซามัน 118.93

นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 118.93

นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 118.93

นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 118.93

นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 118.93

นายธนพงศ์ มหาชัย 118.93

น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 118.93

น.ส.สาวิตรี สุริหาร 118.93

นายประทีป พานทอง 118.93

นายอลัุย พาออ่นตา 118.93

น.ส.คณนถ ชนะภักดี 118.93

น.ส.สุภาพร สัตนาโค 118.93

นายสุรศักด์ิ สิริเลิศธีรกลุ 118.93

นายพีระพัฒน์ นาคพุฒิ 118.93

นายวิทูร กะปินชลานนท์ 118.93

นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 118.93

นายสุชาติ นิลเกาะ 118.93

นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 118.93

นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 118.93

น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 118.93



น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 118.93
นางจรีนันท์ ไชโยธา 118.93
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 118.93
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 118.93
นางธิดา พูลมาศ 118.93
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 118.93
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 101.94
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 101.94
นายไสว เสาใบ 16.99
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 16.99
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 16.99
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 16.99
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 16.99
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 16.99
น.ส.อญัชลี สุจริต 16.99
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 16.99
น.ส.รัชนีกร นาโสก 16.99
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 16.99
นายอดิเรก บุตรศรี 16.99
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 16.99
นายอกุฤษ ต้ังตน 16.99
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 16.99
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 16.99

10,120.00
139 ศ.1/01.12.62

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 105.42
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 101.42
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 101.42
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 101.42
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 101.42
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 101.42
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 101.42
นายราเชน ซามัน 95.86
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 95.86
นายสุชาติ นิลเกาะ 95.86
นายจ านง ห่อทอง 95.86
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 95.86
พ.ต.ต.ศิโรดม หนุน่ดี 95.86
พ.ต.ท.คณพศ บุญนฤษี 95.86
ด.ต.ชัชวาล แพนพา 84.74

รวมเงิน



ด.ต.ธนากรณ์ การะทอน 84.74
จ.ส.ต.จรีวุทธ คะเรรัมย์ 84.74
ส.ต.อ.ณัฐกติต์ิ จนัเสน 79.18
นายถนอม เสาใบ 38.92
นายนิสิต โตมานิตย์ 38.92
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 38.92
นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 38.92
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 38.92
นายวิจติร ตันติยวุฒิ 38.92
นายประทีป พานทอง 38.92
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 38.92
นายอลัุย พาออ่นตา 38.92
นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 38.92
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 38.92
นายธนพงศ์ มหาชัย 38.92
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 38.92
นายภัคพล กาจาลี 38.92
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 38.92
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 38.92
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 38.92
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 38.92
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 38.92
นายอนุชา วงอู่เงิน 38.92
นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 38.92
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 38.92
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 38.92
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒ 38.92
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 38.92
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 38.92
นางจรีนันท์ ไชโยธา 38.92
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 38.92
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 38.92
นางธิดา พูลมาศ 38.92
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 38.92
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 33.36
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 33.36
นายไสว เสาใบ 5.56
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 5.56
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 5.56
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 5.56



นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 5.56
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 5.56
น.ส.อญัชลี สุจริต 5.56
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 5.56
น.ส.รัชนีกร นาโสก 5.56
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 5.56
นายอดิเรก บุตรศรี 5.56
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 5.56
นายอกุฤษ ต้ังตน 5.56
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 5.56
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 5.56

3,075.00
140 ศ.5/04.12.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 221.21
นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 212.54
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 192.64
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 182.69
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 172.74
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 172.74
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 172.74
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 172.74
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 172.74
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 172.74
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 162.79
นายราเชน ซามัน 162.79
นายแถมพร สิงเสนา 162.79
นายจ านง ห่อทอง 162.79
จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 162.79
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 162.79
นายอนุชา วงศ์อู่เงิน 162.79
พ.ต.อคัรเดช อคัรสาร 162.79 ทพ.2110
ร.ต.ไกรสินธุ์ ป้องทอง 152.84 ทพ.2110
ร.ต.อนุชา ฝาชัยภูมิ 152.84 ทพ.2110
ส.อ.สุรศักด์ิ บุญเรืองจกัร 132.94 ทพ.2110
ส.อ.เมธาสิทธิ์ เนตรแสงศรี 132.94 ทพ.2110
นายถนอม เสาใบ 69.65
นายนิสิต โตมานิตย์ 69.65
นายประสิทธิ์ มงคลแกว้เลิศ 69.65
นายวิจติร ตันติยวุฒิ 69.65
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 69.65

รวมเงิน



นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 69.65
นายปรัชญา จนัทร์สุข 69.65
นายประทีป พานทอง 69.65
นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 69.65
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 69.65
นายจารึก ชาญสูงเนิน 69.65
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 69.65
นายธนพงศ์ มหาชัย 69.65
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 69.65
นายภัคพล กาจาลี 69.65
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 69.65
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 69.65
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒิ 69.65
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 69.65
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 69.65
นายสุชาติ นิลเกาะ 69.65
นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 69.65
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 69.65
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 69.65
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 69.65
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 69.65
นางจรีนันท์ ไชโยธา 69.65
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 69.65
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 69.65
นางธิดา พูลมาศ 69.65
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 69.65
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 59.70
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 59.70
นายไสว เสาใบ 9.95
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 9.95
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 9.95
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 9.95
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 9.95
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 9.95
น.ส.อญัชลี สุจริต 9.95
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 9.95
น.ส.รัชนีกร นาโสก 9.95
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 9.95
นายอดิเรก บุตรศรี 9.95
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 9.95



นายอกุฤษ ต้ังตน 9.95
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 9.95
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 9.95

6,147.20
141 ศ.8/11.12.62 สินบน 10,000.00

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 981.68

นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 941.88

นายศิริชัย คุณาบุตร 861.92

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 821.94

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 781.96

นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 781.96

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 781.96

นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 781.96

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 781.96

นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 781.96

นายวิจติร ตันติยวุฒิ 741.98

นายประสิทธิ์ มงคลแกว้เลิศ 741.98

นายพีระพัฒน์ นาคพุฒ 741.98

นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 741.98

นายวิทูร กะปินชลานนท์ 741.98

พ.ต.อคัรเดช อคัรสาร 741.98 ทพ.2110
ส.อ.สุรศักด์ิ บุญเรืองจกัร 622.04 ทพ.2110
นายถนอม เสาใบ 279.86

นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 279.86

นายนิสิต โตมานิตย์ 279.86

นายแถมพร สิงเสนา 279.86

นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 279.86

นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 279.86

นายประทีป พานทอง 279.86

นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 279.86

นายราเชน ซามัน 279.86

นายจารึก ชาญสูงเนิน 279.86

นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 279.86

นายธนพงศ์ มหาชัย 279.86

น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 279.86

นายภัคพล กาจาลี 279.86

น.ส.สาวิตรี สุริหาร 279.86

น.ส.คณนถ ชนะภักดี 279.86

นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 279.86

นายจ านง ห่อทอง 279.86

รวมเงิน



นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 279.86

นายอนุชา วงอู่เงิน 279.86

นายสุชาติ นิลเกาะ 279.86

นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 279.86

นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 279.86

นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 279.86

จ.ส.ต.กติติวัมน์ บัญชาเกยีรติ 279.86

น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 279.86

น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 279.86

นางจรีนันท์ ไชโยธา 279.86

นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 279.86

น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 279.86

นางธิดา พูลมาศ 279.86

น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 279.86

นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 239.88

น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 239.88

นายไสว เสาใบ 39.98

น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 39.98

น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 39.98

นายศราวุธ บันดิษฐ์ 39.98

นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 39.98

น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 39.98

น.ส.อญัชลี สุจริต 39.98

น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 39.98
น.ส.รัชนีกร นาโสก 39.98
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 39.98
นายอดิเรก บุตรศรี 39.98
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 39.98
นายอกุฤษ ต้ังตน 39.98
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 39.98
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 39.98
ทพ.อภิรักษ์ สุขกล้า 39.98 ทพ.2110
ทพ.ปัฐพงษ์ หงษาค า 39.98 ทพ.2110
ทพ.คมกริช บาบุญ 39.98 ทพ.2110
ทพ.ศรายทุธ ปานา 39.98 ทพ.2110

23,568.00
142 ศ.18/26.12.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 91.22
นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 86.40
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 76.28

รวมเงิน



นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 71.22
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 66.16
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 66.16
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 66.16
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 66.16
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 66.16
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 66.16
นายภัคพล กาจาลี 61.10
นายสุชาติ นิลเกาะ 61.10
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒ 61.10
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 35.42
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 30.36
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 30.36

1,001.52
143 ศ.13/16.12.62 สินบน 2,600.00

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 237.49
นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 224.23
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 197.97
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 184.84
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 171.71
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 171.71
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 171.71
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 171.71
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 171.71
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 171.71
นายภัคพล กาจาลี 158.58
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒ 158.58
พ.ต.อคัรเดช อคัรสาร 158.58 ทพ.2110
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 91.91
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 78.78
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 78.78

2,600.00
144 ศ.14/17.12.62 สินบน 12,147.20

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 482.30

นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 461.95

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 422.45

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 402.70

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 382.95

นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 382.95

นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 382.95

รวมเงิน

รวมเงิน



นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 382.95

นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 382.95

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 382.95

นายอลัุย พาออ่นตา 363.20

นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 363.20

นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 363.20

นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 363.20

นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 363.20

นายอนุชา วงศ์อู่เงิน 363.20

พ.ต.อคัรเดช อคัรสาร 363.20 ทพ.2110
ส.อ.สุรศักด์ิ บุญเรืองจกัร 303.95 ทพ.2110
นายถนอม เสาใบ 138.25

นายนิสิต โตมานิตย์ 138.25
นายประสิทธิ์ มงคลแกว้เลิศ 138.25
นายวิจติร ตันติยวุฒิ 138.25
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 138.25
นายราเชน ซามัน 138.25
นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 138.25
นายแถมพร สิงเสนา 138.25
นายปรัชญา จนัทร์สุข 138.25
นายประทีป พานทอง 138.25
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 138.25
นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 138.25
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 138.25
นายจารึก ชาญสูงเนิน 138.25
นายธนพงศ์ มหาชัย 138.25
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 138.25
นายภัคพล กาจาลี 138.25
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 138.25
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 138.25
นายจ านง ห่อทอง 138.25
จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 138.25
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒิ 138.25
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 138.25
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 138.25
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 138.25
นายสุชาติ นิลเกาะ 138.25
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 138.25
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 138.25
นางจรีนันท์ ไชโยธา 138.25



นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 138.25
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 138.25
นางธิดา พูลมาศ 138.25
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 138.25
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 118.50
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 118.50
นายไสว เสาใบ 19.75
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 19.75
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 19.75
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 19.75
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 19.75
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 19.75
น.ส.อญัชลี สุจริต 19.75
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 19.75
น.ส.รัชนีกร นาโสก 19.75
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 19.75
นายอดิเรก บุตรศรี 19.75
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 19.75
นายอกุฤษ ต้ังตน 19.75
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 19.75
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 19.75
อส.ทพ.สิทธิ์ศักด์ิ สุธรรมวงค์ 19.75 ทพ.2110
อส.ทพ.คมกริช บาบุญ 19.75 ทพ.2110
อส.ทพ.คเชนทร์ ค าพิมพ์ 19.75 ทพ.2110
อส.ทพ.สุริยา ชาโสรส 19.75 ทพ.2110
อส.ทพ.สุกนต์ธี วิตมัน่ธรรม 19.75 ทพ.2110
อส.ทพ.ภานุเดช งามแสน 19.75 ทพ.2110
อส.ทพ.วราเทพ ภูตองโขบ 19.75 ทพ.2110

12,147.20
145 ศ.15/20.12.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 276.20

นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 263.40

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 240.26
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 228.69
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 217.12
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 217.12
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 217.12
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 217.12
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 217.12
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 217.12

รวมเงิน



นายแถมพร สิงเสนา 205.55
นายจ านง ห่อทอง 205.55
จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 205.55
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 205.55
นายอนุชา วงศ์อู่เงิน 205.55
พ.ต.อคัรเดช อคัรสาร 205.55 ทพ.2110
ร.ต.วันชาติ เหมือนปืน 193.98 ทพ.2110
ส.อ.สุรศักด์ิ บุญเรืองจกัร 170.84 ทพ.2110
ส.อ.เมธาสิทธิ์ เนตรแสงศรี 170.84 ทพ.2110
นายถนอม เสาใบ 80.99
นายนิสิต โตมานิตย์ 80.99
นายประสิทธิ์ มงคลแกว้เลิศ 80.99
นายวิจติร ตันติยวุฒิ 80.99
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 80.99
นายราเชน ซามัน 80.99
นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 80.99
นายปรัชญา จนัทร์สุข 80.99
นายประทีป พานทอง 80.99
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 80.99
นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 80.99
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 80.99
นายจารึก ชาญสูงเนิน 80.99
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 80.99
นายธนพงศ์ มหาชัย 80.99
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 80.99
นายภัคพล กาจาลี 80.99
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 80.99
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 80.99
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒิ 80.99
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 80.99
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 80.99
นายสุชาติ นิลเกาะ 80.99
นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 80.99
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 80.99
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 80.99
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 80.99
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 80.99
นางจรีนันท์ ไชโยธา 80.99
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 80.99
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 80.99



นางธิดา พูลมาศ 80.99
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 80.99
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 69.42
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 69.42
นายไสว เสาใบ 11.57
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 11.57
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 11.57
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 11.57
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 11.57
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 11.57
น.ส.อญัชลี สุจริต 11.57
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 11.57
น.ส.รัชนีกร นาโสก 11.57
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 11.57
นายอดิเรก บุตรศรี 11.57
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 11.57
นายอกุฤษ ต้ังตน 11.57
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 11.57
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 11.57
อส.ทพ.คมกริช บาบุญ 11.57 ทพ.2110
อส.ทพ.จกัรพันธ์ ภูศรี 11.57 ทพ.2110
อส.ทพ.วราเทพ ภูตองโขบ 11.57 ทพ.2110

7,100.00
146 ศ.17/25.12.62 สินบน 5,478.40

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 227.40
นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 219.26
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 200.62
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 191.30
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 181.98
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 181.98
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 181.98
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 181.98
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 181.98
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 181.98
นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 172.66
นายแถมพร สิงเสนา 172.66
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 172.66
นายอนุชา วงศ์อู่เงิน 172.66
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 172.66
จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 172.66

รวมเงิน



พ.ต.อคัรเดช อคัรสาร 172.66 ทพ.2110
นายถนอม เสาใบ 65.24
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 65.24
นายราเชน ซามัน 65.24
นายนิสิต โตมานิตย์ 65.24
นายประสิทธิ์ มงคลแกว้เลิศ 65.24
นายวิจติร ตันติยวุฒิ 65.24
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 65.24
นายปรัชญา จนัทร์สุข 65.24
นายประทีป พานทอง 65.24
นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 65.24
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 65.24
นายจารึก ชาญสูงเนิน 65.24
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 65.24
นายธนพงศ์ มหาชัย 65.24
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 65.24
นายภัคพล กาจาลี 65.24
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 65.24
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 65.24
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒิ 65.24
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 65.24
นายสุชาติ นิลเกาะ 65.24
นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 65.24
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 65.24
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 65.24
นายจ านง ห่อทอง 65.24
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 65.24
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 65.24
นางจรีนันท์ ไชโยธา 65.24
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 65.24
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 65.24
นางธิดา พูลมาศ 65.24
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 65.24
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 55.92
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 55.92
นายไสว เสาใบ 9.32
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 9.32
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 9.32
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 9.32
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 9.32



น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 9.32
น.ส.อญัชลี สุจริต 9.32
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 9.32
น.ส.รัชนีกร นาโสก 9.32
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 9.32
นายอดิเรก บุตรศรี 9.32
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 9.32
นายอกุฤษ ต้ังตน 9.32
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 9.32
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 9.32

5,478.40
147 ศ.6/16.01.63 สินบน 4,608.00

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 218.96
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 211.32
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 211.32
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 211.32
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 211.32
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 211.32
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 211.32
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 202.36
นายประทีป พานทอง 202.36
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 202.36
นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 202.36
นายนิสิต โตมานิตย์ 62.72
นายอลัุย พาออ่นตา 62.72
นายถนอม เสาใบ 62.72
นายวิจติร ตันติยวุฒิ 62.72
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 62.72
นายราเชน ซามัน 62.72
นายแถมพร สิงเสนา 62.72
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 62.72
นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 62.72
นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 62.72
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 62.72
นายธนพงศ์ มหาชัย 62.72
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 62.72
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 62.72
นายจารึก ชาญสูงเนิน 62.72
นายภัคพล กาจาลี 62.72
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 62.72

รวมเงิน



นายพีระพัฒน์ นาคพุฒิ 62.72
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 62.72
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 62.72
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 62.72
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 62.72
นายอนุชา วงศ์อู่เงิน 62.72
จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 62.72
นายจ านง ห่อทอง 62.72
นายสุชาติ นิลเกาะ 62.72
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 62.72
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 62.72
นางจรีนันท์ ไชโยธา 62.72
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 62.72
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 62.72
นางธิดา พูลมาศ 62.72
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 62.72
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 53.76
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 53.76
นายไสว เสาใบ 8.96
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 8.96
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 8.96
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 8.96
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 8.96
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 8.96
น.ส.อญัชลี สุจริต 8.96
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 8.96
น.ส.รัชนีกร นาโสก 8.96
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 8.96
นายอดิเรก บุตรศรี 8.96
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 8.96
นายอกุฤษ ต้ังตน 8.96
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 8.96
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 8.96

4,608.00
148 ศ.7/29.01.63

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 40.87
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 37.41
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 37.41
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 37.41
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 37.41

รวมเงิน



นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 37.41
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 37.41
นายแถมพร สิงเสนา 34.41
นายธนพล เทียนสุวรรณแสง 34.41
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 34.41
นายสุชาติ นิลเกาะ 34.41
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 34.41
นายจ านง ห่อทอง 34.41
พ.ต.บารมี ภักดีบุรุษ 34.41 ผบ.ร้อย ทพ.2107
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 21.00
นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 18.00
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 18.00

563.20
149 ศ.3/05.03.63 สินบน 2,756.52

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 122.97
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 116.83
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 106.93
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 101.98
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 97.03
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 97.03
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 97.03
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 97.03
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 97.03
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 97.03
นายวิจติร ตันติยวุฒิ 92.08
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 92.08
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒ 92.08
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 92.08
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 92.08
จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 92.08
นายราเชน ซามัน 34.65
นายแถมพร สิงเสนา 34.65
นายธนพล เธียนสุวรรณแสง 34.65
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 34.65
นายปรัญญา จนัทร์สุข 34.65
นายถนอม เสาใบ 34.65
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 34.65
นายอลัุย พาออ่นตา 34.65
นายภัคพล กาจาลี 34.65
นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 34.65

รวมเงิน



น.ส.สาวิตรี สุริหาร 34.65
นายนิสิต โตมานิตย์ 34.65
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 34.65
นายธนพงศ์ มหาชัย 34.65
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 34.65
นายประทีป พานทอง 34.65
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 34.65
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 34.65
นายอนุชา วงศ์อู่เงิน 34.65
นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 34.65
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 34.65
นายสุชาติ นิลเกาะ 34.65
นายจ านง ห่อทอง 34.65
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 34.65
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 34.65
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 34.65
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 34.65
นางธิดา พูลมาศ 34.65
นางจรีนันท์ ไชโยธา 34.65
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 34.65
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 29.70
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 29.70
นายไสว เสาใบ 4.95
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 4.95
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 4.95
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 4.95
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 4.95
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 4.95
น.ส.อญัชลี สุจริต 4.95
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 4.95
น.ส.รัชนีกร นาโสก 4.95
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 4.95
นายอดิเรก บุตรศรี 4.95
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 4.95
นายอกุฤษ ต้ังตน 4.95
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 4.95
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 4.95

2,756.52
150 ศ.4/05.03.63 สินบน 1,587.20

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 61.20

รวมเงิน



นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 57.47
นายศิริชัย คุณาบุตร 52.09
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 49.40
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 46.71
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 46.71
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 46.71
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 46.71
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 46.71
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 46.71
นายวิจติร ตันติยวุฒิ 44.02
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 44.02
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒิ 44.02
นายวิทูล กะปินชลานนท์ 44.02
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 44.02
นายอนุชา วงศ์อู่เงิน 44.02
พ.ต.บารมี ภักดีบุรุษ 44.02 ทหารพราน 2107
จ.ส.อ.โกวิทย์ วงษ์แสง 38.64 ทหารพราน 2107
ส.ท.กติติศักด์ิ ทองมวน 35.95 ทหารพราน 2107
ส.ท.เกยีรติศักด์ิ ผมไผ 35.95 ทหารพราน 2107
ส.อ.วิมล สิงห์สถติย์ 35.95 ทหารพราน 2107
นายประทีป พานทอง 18.83
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 18.83
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 18.83
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 18.83
นายธนพงศ์ มหาชัย 18.83
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 18.83
นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 18.83
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 18.83
นายราเชน ซามัน 18.83
นายอลัุย พาออ่นตา 18.83
นายแถมพร สิงเสนา 18.83
นายภัคพล กาจาลี 18.83
นายปรัญญา จนัทร์สุข 18.83
นายถนอม เสาใบ 18.83
นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 18.83
นายนิสิต โตมานิตย์ 18.83
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 18.83
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 18.83
นายสุชาติ นิลเกาะ 18.83
นายจ านง ห่อทอง 18.83



นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 18.83
นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 18.83
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 18.83
นางจรีนันท์ ไชโยธา 18.83
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 18.83
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 18.83
นางธิดา พูลมาศ 18.83
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 18.83
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 18.83
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 16.14
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 16.14
อส.ทพ.มัน่คง ลอดคูบอน 2.69
อส.ทพ.วงสวัสด์ิ คุณทา 2.69
อส.ทพ.อดิศักด์ิ หะตะเสน 2.69
อส.ทพ.ลิขติ พระภูมี 2.69
อส.ทพ.เด่น มนตะราช 2.69
นายไสว เสาใบ 2.69
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 2.69
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 2.69
นางกญัญานันทน์ ถนัดหนังสือ 2.69
น.ส.อญัชลี สุจริต 2.69
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 2.69
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 2.69
น.ส.รัชนีกร นาโสก 2.69
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 2.69
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 2.69
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 2.69
นายอดิเรก บุตรศรี 2.69
นายอกุฤษ ต้ังตน 2.69
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 2.69
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 2.69

1,587.20
151 ศ.5/06.03.63 สินบน 1,714.14

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 78.74
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 75.77
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 69.49
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 66.35
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 63.21
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 63.21
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 63.21

รวมเงิน



นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 63.21
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 63.21
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 63.21
นายวิจติร ตันติยวุฒิ 60.07
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 60.07
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒ 60.07
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 60.07
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 60.07
นายราเชน ซามัน 21.98
นายแถมพร สิงเสนา 21.98
นายธนพล เธียนสุวรรณแสง 21.98
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 21.98
นายปรัญญา จนัทร์สุข 21.98
นายถนอม เสาใบ 21.98
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 21.98
นายอลัุย พาออ่นตา 21.98
นายภัคพล กาจาลี 21.98
นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 21.98
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 21.98
นายนิสิต โตมานิตย์ 21.98
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 21.98
นายธนพงศ์ มหาชัย 21.98
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 21.98
นายประทีป พานทอง 21.98
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 21.98
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 21.98
นายอนุชา วงศ์อู่เงิน 21.98
นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 21.98
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 21.98
นายสุชาติ นิลเกาะ 21.98
นายจ านง ห่อทอง 21.98
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 21.98
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 21.98
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 21.98
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 21.98
นางธิดา พูลมาศ 21.98
นางจรีนันท์ ไชโยธา 21.98
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 21.98
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 18.84
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 18.84



นายไสว เสาใบ 3.14
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 3.14
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 3.14
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 3.14
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 3.14
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 3.14
น.ส.อญัชลี สุจริต 3.14
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 3.14
น.ส.รัชนีกร นาโสก 3.14
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 3.14
นายอดิเรก บุตรศรี 3.14
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 3.14
นายอกุฤษ ต้ังตน 3.14
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 3.14
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 3.14

1,714.14
152 ศ.4/13.04.63 สินบน 19,013.00

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 795.50

นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 764.38

นายศิริชัย คุณาบุตร 703.00

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 672.31

นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 641.62

นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 641.62

นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 641.62

นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 641.62

นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 641.62

นายวิสูตร สุจนัทรา 641.62

นายภัคพล กาจาลี 610.93

นายสมพล ไทยจงรักษ์ 610.93

นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 610.93

นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 610.93

นายอนุชา วงศ์อู่เงิน 610.93

นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 610.93

นายอลัุย พาออ่นตา 214.83

นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 214.83

นายวิจติร ตันติยวุฒิ 214.83

นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 214.83

นายราเชน ซามัน 214.83

นายแถมพร สิงเสนา 214.83

นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 214.83

รวมเงิน



นายธนพล เทียนสุวรรณแสง 214.83

นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 214.83

นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 214.83

นายธนพงศ์ มหาชัย 214.83

น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 214.83

นายประทีป พานทอง 214.83

นายยงยทุธ กติิวรรณกลุ 214.83

นายเฉลิม ปริญญาวรวงศ์ 214.83

นายเชิดชัย ภัทรพงษ์พันธ์ 214.83

น.ส.คณนถ ชนะภักดี 214.83

น.ส.กรวิกา คชโกษัย 214.83
นายจารึก ชาญสูงเนิน 214.83
นายประสิทธิ์เงิน มงคลแกว้เลิศ 214.83
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 214.83
นายถริายุ บุญมัน่ 214.83
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒิ 214.83
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 214.83
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 214.83
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 214.83
นายสุชาติ นิลเกาะ 214.83
นายจ านง ห่อทอง 214.83
จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 214.83
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 214.83
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 214.83
นางจรีนันท์ ไชโยธา 214.83
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 214.83
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 214.83
นางธิดา พูลมาศ 214.83
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 214.83
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 184.14
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 184.14
นายไสว เสาใบ 30.69
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 30.69
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 30.69
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 30.69
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 30.69
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 30.69
น.ส.อญัชลี สุจริต 30.69
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 30.69
น.ส.รัชนีกร นาโสก 30.69



น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 30.69
นายอดิเรก บุตรศรี 30.69
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 30.69
นายอกุฤษ ต้ังตน 30.69
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 30.69
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 30.69

19,013.00
153 ศ.3/18.02.62

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 33.98
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 32.10
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 28.08
นายสมยศ กนัแตง 26.07
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 24.06
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 24.06
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 24.06
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 24.06
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 22.05
นายบัญชา ยอดพรม 22.05
นายประมุข โล่ห์จนิดา 22.05
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 22.05
พ.อ.สุภัทร ซุตินันทน์ 22.05 ร้อย ทพ.2110
พ.ต.อคัรเดช อคัรสาร 20.04 ร้อย ทพ.2110
จ.ส.อ.อภิดุลย์ ปัญญสิม 18.03 ร้อย ทพ.2110
ส.ท.เมธาสิทธิ์ เนตรแสงศรี 16.02 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.ผดุงยศ ชฎาวงศ์ 14.01 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.วราเทพ ภูตองโขม 14.01 ร้อย ทพ.2110
อส.ทพ.ปัฐพงษ์ หงษาคม 14.01 ร้อย ทพ.2110
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 14.07
น.ส.จติุพร ภูเรือง 6.03
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 12.06

455.00
154 ศ.4/13.05.63 สินบน 6,809.60

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 287.81

นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 276.03

นายศิริชัย คุณาบุตร 253.67

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 242.49
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 231.31
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 231.31
นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 231.31
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 231.31

รวมเงิน

รวมเงิน



นายวิสูตร สุจนัทรา 231.31
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 231.31
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 220.13
นายธนพล เทียนสุวรรณแสง 220.13
นายถริายุ บุญมัน่ 220.13
นายจ านง ห่อทอง 220.13
นายสุชาติ นิลเกาะ 220.13
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 220.13
นายอลัุย พาออ่นตา 78.26
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 78.26
นายวิจติร ตันติยวุฒิ 78.26
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 78.26
นายราเชน ซามัน 78.26
นายแถมพร สิงเสนา 78.26
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 78.26
นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 78.26
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 78.26
นายธนพงศ์ มหาชัย 78.26
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 78.26
นายประทีป พานทอง 78.26
นายยงยทุธ กติิวรรณกลุ 78.26
นายเฉลิม ปริญญาวรวงศ์ 78.26
นายเชิดชัย ภัทรพงษ์พันธ์ 78.26
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 78.26
น.ส.กรวิกา คชโกษัย 78.26
นายจารึก ชาญสูงเนิน 78.26
นายภัคพล กาจาลี 78.26
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 78.26
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒิ 78.26
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 78.26
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 78.26
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 78.26
นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 78.26
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 78.26
นายอนุชา วงศ์อู่เงิน 78.26
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 78.26
จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 78.26
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 78.26
นางจรีนันท์ ไชโยธา 78.26
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 78.26



น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 78.26
นางธิดา พูลมาศ 78.26
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 78.26
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 67.08
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 67.08
นายไสว เสาใบ 11.18
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 11.18
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 11.18
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 11.18
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 11.18
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 11.18
น.ส.อญัชลี สุจริต 11.18
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 11.18
น.ส.รัชนีกร นาโสก 11.18
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 11.18
นายอดิเรก บุตรศรี 11.18
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 11.18
นายอกุฤษ ต้ังตน 11.18
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 11.18
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 11.18

6,809.60
155 ศ.5/14.05.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 75.28
นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 72.40
นายศิริชัย คุณาบุตร 66.78
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 63.97
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 61.16
นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 61.16
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 61.16
นายวิสูตร สุจนัทรา 61.16
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 61.16
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 61.16
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 58.35
นายอลัุย พาออ่นตา 58.35
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 58.35
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 58.35
นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 58.35
นายประทีป พานทอง 19.67
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 19.67
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 19.67

รวมเงิน



นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 19.67
นายวิจติร ตันติยวุฒิ 19.67
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 19.67
นายธนพงศ์ มหาชัย 19.67
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 19.67
นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 19.67
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 19.67
นายราเชน ซามัน 19.67
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 19.67
นายแถมพร สิงเสนา 19.67
นายยงยทุธ กติิวรรณกลุ 19.67
นายเฉลิม ปริญญาวรวงศ์ 19.67
นายเชิดชัย ภัทรพงษ์พันธ์ 19.67
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 19.67
น.ส.กรวิกา คชโกษัย 19.67
นายจารึก ชาญสูงเนิน 19.67
นายประสิทธิ์ มงคลแกว้เลิศ 19.67
นายภัคพล กาจาลี 19.67
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 19.67
นายถริายุ บุญมัน่ 19.67
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒิ 19.67
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 19.67
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 19.67
นายสุชาติ นิลเกาะ 19.67
นายจ านง ห่อทอง 19.67
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 19.67
จ.ส.ต.กติติวัมน์ บัญชาเกยีรติ 19.67
นายอนุชา วงศ์อู่เงิน 19.67
นางจรีนันท์ ไชโยธา 19.67
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 19.67
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 19.67
นางธิดา พูลมาศ 19.67
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 19.67
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 19.67
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 16.86
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 16.86
นายไสว เสาใบ 2.81
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 2.81
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 2.81
นางกญัญานันทน์ ถนัดหนังสือ 2.81



น.ส.อญัชลี สุจริต 2.81
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 2.81
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 2.81
น.ส.รัชนีกร นาโสก 2.81
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 2.81
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 2.81
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 2.81
นายอดิเรก บุตรศรี 2.81
นายอกุฤษ ต้ังตน 2.81
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 2.81
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 2.81

1,740.80
156 ศ.7/15.06.63 สินบน 1,843.20

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 75.20
นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 74.16
นายศิริชัย คุณาบุตร 68.20
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 65.22
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 62.24
นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 62.24
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 62.24
นายวิสูตร สุจนัทรา 62.24
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 62.24
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 62.24
นายแถมพร สิงเสนา 59.26
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 59.26
น.ส.มณีวรรณ ต้ังอรุณสวัสด์ิ 59.26
นายจ านง ห่อทอง 59.26
นายสุชาติ นิลเกาะ 59.26
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 59.26
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 20.86
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 20.86
นายวิจติร ตันติยวุฒิ 20.86
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 20.86
นายธนพงศ์ มหาชัย 20.86
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 20.86
นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 20.86
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 20.86
นายราเชน ซามัน 20.86
นายอลัุย พาออ่นตา 20.86
นายวินัย เกื้อสกลุ 20.86

รวมเงิน



นายยงยทุธ กติิวรรณกลุ 20.86
นายเฉลิม ปริญญาวรวงศ์ 20.86
นายเชิดชัย ภัทรพงษ์พันธ์ 20.86
น.ส.กรวิกา คชโกษัย 20.86
นายจารึก ชาญสูงเนิน 20.86
นายภัคพล กาจาลี 20.86
นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 20.86
น.ส.กญัญณัฐ กล่ินบุญ 20.86
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 20.86
นายถริายุ บุญมัน่ 20.86
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒิ 20.86
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 20.86
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 20.86
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 20.86
จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 20.86
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 20.86
นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 20.86
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 20.86
นายอนุชา วงศ์อู่เงิน 20.86
นางจรีนันท์ ไชโยธา 20.86
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 20.86
นางธิดา พูลมาศ 20.86
นางสุราง พุ่งอไุร 20.86
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 20.86
น.ส.ประภัสสร เตมิยาจล 20.86
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 17.88
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 17.88
นายไสว เสาใบ 2.98
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 2.98
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 2.98
นางนุชจริา การินทร์ 2.98
นางกญัญานันทน์ ถนัดหนังสือ 2.98
น.ส.อญัชลี สุจริต 2.98
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 2.98
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 2.98
น.ส.รัชนีกร นาโสก 2.98
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 2.98
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 2.98
นายอดิเรก บุตรศรี 2.98
นายอกุฤษ ต้ังตน 2.98



น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 2.98
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 2.98

1,843.20
157 ศ.5/28.08.63

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 295.50
นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 282.71
นายศิริชัย คุณาบุตร 259.81
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 248.36
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 236.91
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 236.91
นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 236.91
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 236.91
นายวิสูตร สุจนัทรา 236.91
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 236.91
นายจารึก ชาญสูงเนิน 225.46
นายภัคพล กาจาลี 225.46
นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 225.46
นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 225.46
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 225.46
น.ส.ทัศนีย์ แกว้ขวัญ 225.46
นายอลัุย พาออ่นตา 80.15
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 80.15
นายวิจติร ตันติยวุฒิ 80.15
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 80.15
นายแถมพร สิงเสนา 80.15
นายธนพล เทียนสุวรรณแสง 80.15
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 80.15
นายธนพงศ์ มหาชัย 80.15
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 80.15
นายยงยทุธ กติิวรรณกลุ 80.15
นายเฉลิม ปริญญาวรวงศ์ 80.15
นายเชิดชัย ภัทรพงษ์พันธ์ 80.15
น.ส.กรวิกา คชโกษัย 80.15
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 80.15
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 80.15
น.ส.กญัญณัฐ กล่ินบุญ 80.15
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 80.15
นายราเชน ซามัน 80.15
น.ส.มณีวรรณ ต้ังอรุณสวัสด์ิ 80.15
นายถริายุ บุญมัน่ 80.15

รวมเงิน



นายพีระพัฒน์ นาคพุฒิ 80.15
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 80.15
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 80.15
นายสุชาติ นิลเกาะ 80.15
นายจ านง ห่อทอง 80.15
นายอนุชา วงศ์อู่เงิน 80.15
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 80.15
จา่เอกภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 80.15
จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 80.15
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 80.15
นางจรีนันท์ ไชโยธา 80.15
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 80.15
น.ส.สุราง พุ่งอไุร 80.15
นางธิดา พูลมาศ 80.15
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 80.15
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 68.70
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 68.70
นายไสว เสาใบ 11.45
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 11.45
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 11.45
น.ส.นุชจริา การินทร์ 11.45
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 11.45
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 11.45
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 11.45
น.ส.อญัชลี สุจริต 11.45
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 11.45
น.ส.รัชนีกร นาโสก 11.45
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 11.45
นายอดิเรก บุตรศรี 11.45
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 11.45
นายอกุฤษ ต้ังตน 11.45
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 11.45

6,975.00
158 ศ.6/31.08.63 สินบน 13,175.00

นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ 541.13
นายกติติ สุทธิสัมพันธ์ 517.89
นายศิริชัย คุณาบุตร 474.63
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 453.00
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 431.37
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 431.37

รวมเงิน



นายเสกสรรค์ กล่ าสกลุ 431.37
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 431.37
นายวิสูตร สุจนัทรา 431.37
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 431.37
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 409.74
นายราเชน ซามัน 409.74
นายถริายุ บุญมัน่ 409.74
นายอนุชา วงศ์อู่เงิน 409.74
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 409.74
จา่เอกภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 409.74
จ.ส.ต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 409.74
นายอลัุย พาออ่นตา 151.41
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 151.41
นายวิจติร ตันติยวุฒิ 151.41
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 151.41
นายแถมพร สิงเสนา 151.41
นายธนพล เทียนสุวรรณแสง 151.41
นายกติติคุณ หล่อสุวรรณศิริ 151.41
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 151.41
นายธนพงศ์ มหาชัย 151.41
น.ส.ณัฐชาธร ธนานนท์นิวาส 151.41
นายยงยทุธ กติิวรรณกลุ 151.41
นายเฉลิม ปริญญาวรวงศ์ 151.41
นายเชิดชัย ภัทรพงษ์พันธ์ 151.41
น.ส.กรวิกา คชโกษัย 151.41
นายจารึก ชาญสูงเนิน 151.41
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 151.41
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 151.41
นายภัคพล กาจาลี 151.41
น.ส.กญัญณัฐ กล่ินบุญ 151.41
น.ส.มณีวรรณ ต้ังอรุณสวัสด์ิ 151.41
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒิ 151.41
นายวิทูร กะปินชลานนท์ 151.41
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 151.41
นายสุชาติ นิลเกาะ 151.41
นายจ านง ห่อทอง 151.41
นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 151.41
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 151.41
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 151.41
น.ส.ทัศนีย์ แกว้ขวัญ 151.41



นางจรีนันท์ ไชโยธา 151.41
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 151.41
น.ส.สุราง พุ่งอไุร 151.41
นางธิดา พูลมาศ 151.41
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 151.41
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 129.78
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 129.78
นายไสว เสาใบ 21.63
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 21.63
น.ส.อภิฤดี แสนวิเศษ 21.63
น.ส.นุชจริา การินทร์ 21.63
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 21.63
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 21.63
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 21.63
น.ส.อญัชลี สุจริต 21.63
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 21.63
น.ส.รัชนีกร นาโสก 21.63
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 21.63
นายอดิเรก บุตรศรี 21.63
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 21.63
นายอกุฤษ ต้ังตน 21.63
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 21.63

13,175.00
159 ศ.4/27.10.63 สินบน 3,072.00

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 126.61
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 122.37
น.ส.จารินี เดชช านาญ 122.37
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 122.37
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 122.37
นายยงยทุธ กติิวรรณกลุ 116.92
นายสมหมาย หวังชื่น 116.92
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 116.92
จา่เอกภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 116.92
นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 116.92
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 116.92
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 116.92
น.ส.ทัศนีย์ แกว้ขวัญ 116.92
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 38.15
นายวิจติร ตันติยวุฒิ 38.15
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 38.15

รวมเงิน



นายราเชน ซามัน 38.15
นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 38.15
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 38.15
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 38.15
นายธนพงศ์ มหาชัย 38.15
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 38.15
นายอลัุย พาออ่นตา 38.15
นายแถมพร สิงเสนา 38.15
นายเฉลิม ปริญญาวรวงศ์ 38.15
นายเชิดชัย ภัทรพงษ์พันธ์ 38.15
น.ส.กรวิกา คชโกษัย 38.15
น.ส.กญัญณัฐ กล่ินบุญ 38.15
น.ส.ยพุดี จุ้ยเจริญ 38.15
นางเบญจมาศ ชื่นชม 38.15
นายอนุรักษ์ พงษ์สวัสด์ิ 38.15
นายวินัย สาระการ 38.15
นางกชกร ว่องมงคลเดช 38.15
นายถริายุ บุญมัน่ 38.15
น.ส.มณีวรรณ ต้ังอรุณสวัสด์ิ 38.15
นายจ านง ห่อทอง 38.15
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 38.15
น.ส.ปานฤทัย ไชยโย 38.15
จ.ส.ต.นิรุธ กิ่งจนัทร์ 38.15
นางกฤตกมล ลอยลิบ 38.15
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒิ 38.15
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 38.15
นายสุชาติ นิลเกาะ 38.15
น.ส.ศิรินันท์ ยอ้ยแสง 38.15
นางจรีนันท์ ไชโยธา 38.15
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 38.15
นางสุราง พุ่งอไุร 38.15
นางธิดา พูลมาศ 38.15
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 38.15
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 32.70
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 32.70
นายไสว เสาใบ 5.45
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 5.45
นางนุชจริา การินทร์ 5.45
น.ส.นฤมล หล้าบา 5.45
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 5.45



นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 5.45
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 5.45
น.ส.อญัชลี สุจริต 5.45
น.ส.ดารุณี พูลศิลป์ 5.45
น.ส.รัชนีกร นาโสก 5.45
น.ส.อธิติยา ไกรยะวงศ์ 5.45
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 5.45
นายอดิเรก บุตรศรี 5.45
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 5.45
นายอกุฤษ ต้ังตน 5.45

3,072.00
160 ศ.4/25.11.63 สินบน 5,177.09

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 215.13
นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์ 204.43
น.ส.จารินี เดชช านาญ 204.43
นายธนวรรธน์ กลุกานต์สวัสด์ิ 204.43
น.ส.นุชรีย์ ดีเจริญ 204.43
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 204.43
นายณัฐพงศ์ หนูสมตน 204.43
นายธนพล เธียรสุวรรณแสง 195.47
นายราเชน ซามัน 195.47
นายถริายุ บุญมัน่ 195.47
นายวีระศักด์ิ ปล้องใหม่ 195.47
จา่เอกภูมิศักด์ิ กล่ินจตุัรัส 195.47
จ.ส.ต.นิรุธ กิ่งจนัทร์ 195.47
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 62.72
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 62.72
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 62.72
นายนพฎล ไกรนาจนัทร์ 62.72
น.ส.สาวิตรี สุริหาร 62.72
นายอลัุย พาออ่นตา 62.72
นายแถมพร สิงเสนา 62.72
นายยงยทุธ กติิวรรณกลุ 62.72
นายเฉลิม ปริญญาวรวงศ์ 62.72
นายสมพล ไทยจงรักษ์ 62.72
น.ส.กรวิกา คชโกษัย 62.72
น.ส.กญัญณัฐ กล่ินบุญ 62.72
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 62.72
นายวินัย สาระการ 62.72
น.ส.ยพุดี จุ้ยเจริญ 62.72

รวมเงิน



นางเบญจมาศ ชื่นชม 62.72
นายสมหมาย หวังชื่น 62.72
นายอนุรักษ์ พงษ์สวัสด์ิ 62.72
นางกชกร ว่องมงคลเดช 62.72
นายวิทยา คุ้มทรัพย์ 62.72
นายเจริญ อาสาทรงธรรม 62.72
น.ส.มณีวรรณ ต้ังอรุณสวัสด์ิ 62.72
นายกฤษฎา กาญจนเตมีย์ 62.72
นายมนัส ประเสริฐปิยะกลุ 62.72
นายพีระพัฒน์ นาคพุฒ 62.72
นายประสิทธิ์เงิน จนิดา 62.72
นายสุชาติ นิลเกาะ 62.72
นางกฤตกมล ลอยลิบ 62.72
น.ส.ปานฤทัย ไชยโย 62.72
นายยทุธนา ฐิตสาโร 62.72
น.ส.นงค์ลักษณ์ ขนัโมคา 62.72
น.ส.ทัศนีย์ แกว้ขวัญ 62.72
น.ส.ศิรินันท์ ยอ้ยแสง 62.72
นางจรีนันท์ ไชโยธา 62.72
นางภัทรฑิรา แสงสว่าง 62.72
นางธิดา พูลมาศ 62.72
นางสุราง พุ่งอไุร 62.72
นายทวีวัช ฮ่ันสกลุ 53.76
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 53.76
นายไสว เสาใบ 8.96
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 8.96
นางนุชจริา การินทร์ 8.96
น.ส.นฤมล หล้าบา 8.96
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 8.96
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 8.96
น.ส.ปวีณา บุญรับพายพั 8.96
น.ส.อญัชลี สุจริต 8.96
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 8.96
น.ส.รัชนีกร นาโสก 8.96
น.ส.อธิติยา ไกรยะวงศ์ 8.96
นายอดิเรก บุตรศรี 8.96
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 8.96
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 8.96
นายอกุฤษ ต้ังตน 8.96

5,177.09รวมเงิน



161 ล.27/27.06.61
นายกลิุศ สมบัติศิริ 701.35
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 673.87
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 621.73
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 595.66
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 569.59
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 569.59
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 569.59
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 569.59
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 569.59
นายประทีป พานทอง 543.52
นายอศิร์ เอยีสกลุ 543.52
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 543.52
นายสามารถ อารีรมย์ 543.52
นายถนอม เสาใบ 182.49
นายนิสิต โตมานิตย์ 182.49
นายยอดชาย อมัระปาล 182.49
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 182.49
น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 182.49
นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 182.49
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 182.49
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 182.49
นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 182.49
น.ส.ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ 182.49
นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 182.49
นายภัคพล กาจาลี 182.49
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 182.49
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 182.49
นายธนศักด์ิ โกษาผล 182.49
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 182.49
น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 182.49
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 182.49
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 182.49
นายบัญญัติ เอมสอาด 182.49
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 182.49
นายภักดี รัตนสิริอมร 182.49
นายมีชัย มีนาค 182.49
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 182.49
นายประมุข โล่ห์จนิดา 182.49
นายวิทูล กะปินชลานนท์ 182.49



จสต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 182.49
น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 182.49
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 182.49
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 182.49
นางธิดา พูลมาศ 182.49
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 156.42
น.ส.จติุพร ภูเรือง 78.21
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 156.42
นายไสว เสาใบ 26.07
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 26.07
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 26.07
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 26.07
น.ส.อญัชลี สุจริต 26.07
น.ส.ปวีณา บุญรับพายบั 26.07
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 26.07
น.ส.รัชนีกร นาโสก 26.07
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 26.07
นายอดิเรก บุตรศรี 26.07
นายณฐพน ศรีโยหะ 26.07
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 26.07
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 26.07
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 26.07
นายอกุฤษ ต้ังตน 26.07
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 26.07

14,080.00
162 ล.28/27.06.61

นายกลิุศ สมบัติศิริ 701.35
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 673.87
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 621.73
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 595.66
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 569.59
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 569.59
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 569.59
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 569.59
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 569.59
นายประทีป พานทอง 543.52
นายอศิร์ เอยีสกลุ 543.52
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 543.52
นายสามารถ อารีรมย์ 543.52
นายถนอม เสาใบ 182.49

รวมเงิน



นายนิสิต โตมานิตย์ 182.49
นายยอดชาย อมัระปาล 182.49
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 182.49
น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 182.49
นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 182.49
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 182.49
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 182.49
นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 182.49
น.ส.ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ 182.49
นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 182.49
นายภัคพล กาจาลี 182.49
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 182.49
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 182.49
นายธนศักด์ิ โกษาผล 182.49
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 182.49
น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 182.49
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 182.49
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 182.49
นายบัญญัติ เอมสอาด 182.49
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 182.49
นายภักดี รัตนสิริอมร 182.49
นายมีชัย มีนาค 182.49
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 182.49
นายประมุข โล่ห์จนิดา 182.49
นายวิทูล กะปินชลานนท์ 182.49
จสต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 182.49
น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 182.49
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 182.49
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 182.49
นางธิดา พูลมาศ 182.49
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 156.42
น.ส.จติุพร ภูเรือง 78.21
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 156.42
นายไสว เสาใบ 26.07
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 26.07
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 26.07
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 26.07
น.ส.อญัชลี สุจริต 26.07
น.ส.ปวีณา บุญรับพายบั 26.07
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 26.07



น.ส.รัชนีกร นาโสก 26.07
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 26.07
นายอดิเรก บุตรศรี 26.07
นายณฐพน ศรีโยหะ 26.07
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 26.07
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 26.07
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 26.07
นายอกุฤษ ต้ังตน 26.07
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 26.07

14,080.00
163 ล.29/27.06.61

นายกลิุศ สมบัติศิริ 1,050.35
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 1,010.86
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 932.64
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 893.53
นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 854.42
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 854.42
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 854.42
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 854.42
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 854.42
นายประทีป พานทอง 815.31
นายอศิร์ เอยีสกลุ 815.31
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 815.31
นายสามารถ อารีรมย์ 815.31
นายถนอม เสาใบ 273.77
นายนิสิต โตมานิตย์ 273.77
นายยอดชาย อมัระปาล 273.77
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 273.77
น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 273.77
นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 273.77
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 273.77
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 273.77
นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 273.77
น.ส.ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ 273.77
นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 273.77
นายภัคพล กาจาลี 273.77
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 273.77
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 273.77
นายธนศักด์ิ โกษาผล 273.77
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 273.77

รวมเงิน



น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 273.77
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 273.77
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 273.77
นายบัญญัติ เอมสอาด 273.77
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 273.77
นายภักดี รัตนสิริอมร 273.77
นายมีชัย มีนาค 273.77
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 273.77
นายประมุข โล่ห์จนิดา 273.77
นายวิทูล กะปินชลานนท์ 273.77
จสต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 273.77
น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 273.77
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 273.77
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 273.77
นางธิดา พูลมาศ 273.77
น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 234.66
น.ส.จติุพร ภูเรือง 117.33
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 234.66
นายไสว เสาใบ 39.11
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 39.11
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 39.11
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 39.11
น.ส.อญัชลี สุจริต 39.11
น.ส.ปวีณา บุญรับพายบั 39.11
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 39.11
น.ส.รัชนีกร นาโสก 39.11
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 39.11
นายอดิเรก บุตรศรี 39.11
นายณฐพน ศรีโยหะ 39.11
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 39.11
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 39.11
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 39.11
นายอกุฤษ ต้ังตน 39.11
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 39.11

21,120.00
164 ล.32/27.06.61

นายกลิุศ สมบัติศิริ 1,050.35
นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 1,010.86
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 932.64
นายประพันธ์ จนัทร์ไทยศรี 893.53

รวมเงิน



นายบรรลือ ภูเ่พ็ชร์ 854.42
นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 854.42
นายภีมสิทธิ์ บวรกจิเจริญนนท์ 854.42
นายประชิต แกว้ประเสริฐศรี 854.42
นายสุชาติ เอนกธรรมกลุ 854.42
นายประทีป พานทอง 815.31
นายอศิร์ เอยีสกลุ 815.31
นายยสวินท์ ชาญศิลป์ 815.31
นายสามารถ อารีรมย์ 815.31
นายถนอม เสาใบ 273.77
นายนิสิต โตมานิตย์ 273.77
นายยอดชาย อมัระปาล 273.77
นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ 273.77
น.ส.แสงเดือน ทองธิราช 273.77
นายเศรษฐภัสส์ สุวรรณออ่น 273.77
นายปริญญา พงษ์ประเสริฐ 273.77
นายธนประเสริฐ จนัทร์เพ็ญแข 273.77
นายกอ่เกยีรติ ชมเพ็ญ 273.77
น.ส.ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ 273.77
นายชรินทร์ เทียนเพิ่มพูล 273.77
นายภัคพล กาจาลี 273.77
นายวินัย วงศ์จนิตนารักษ์ 273.77
น.ส.สุภาวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 273.77
นายธนศักด์ิ โกษาผล 273.77
น.ส.สุภาพร สัตนาโค 273.77
น.ส.บุษยา อดุมศุภโภคิน 273.77
น.ส.คณนถ ชนะภักดี 273.77
นายอนันต์ รัตนจริะวงศ์ 273.77
นายบัญญัติ เอมสอาด 273.77
นายพุฒิเศรษฐ์ ปานสวัสด์ิกลุ 273.77
นายภักดี รัตนสิริอมร 273.77
นายมีชัย มีนาค 273.77
นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์โพธิ์ 273.77
นายประมุข โล่ห์จนิดา 273.77
นายวิทูล กะปินชลานนท์ 273.77
จสต.กติติวัฒน์ บัญชาเกยีรติ 273.77
น.ส.ฐิติมา กล่ันขยนั 273.77
น.ส.วิราสินี แสวงสุทธิ์ 273.77
น.ส.สุนันทา จริะวัฒน์กวี 273.77
นางธิดา พูลมาศ 273.77



น.ส.ประกาทิพย์ จลุโท 234.66
น.ส.จติุพร ภูเรือง 117.33
น.ส.จฑุามาศ พินิจเจริญ 234.66
นายไสว เสาใบ 39.11
น.ส.ภัทรินท์พร พละศูนย์ 39.11
น.ส.สุภาพร ศิลาวรรณ์ 39.11
นางกญัญนันทน์ ถนัดหนังสือ 39.11
น.ส.อญัชลี สุจริต 39.11
น.ส.ปวีณา บุญรับพายบั 39.11
น.ส.ดารุณี พูนศิลป์ 39.11
น.ส.รัชนีกร นาโสก 39.11
นายศราวุธ บันดิษฐ์ 39.11
นายอดิเรก บุตรศรี 39.11
นายณฐพน ศรีโยหะ 39.11
น.ส.รัชนี เฉลิมพงษ์ 39.11
น.ส.สุพัตรา หนูยิ้มซ้าย 39.11
น.ส.วัชราภรณ์ ถาวร 39.11
นายอกุฤษ ต้ังตน 39.11
นายณัชพล เลิศวัฒนะศิริกลุ 39.11

21,120.00รวมเงิน


