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1000000010 บรษัิท อัลลายแอนซ ์ฟารม์า จ ากัด B16503089 -14,445.00 -13,500.00 -135.00 3500015991

1000000010 บรษัิท อัลลายแอนซ ์ฟารม์า จ ากัด B16506104 -126,260.00 -118,000.00 -1,180.00 3500015991

1000000010 บรษัิท อัลลายแอนซ ์ฟารม์า จ ากัด B16506104 -19,837.80 -18,540.00 -185.40 3500015991

1000000010 บรษัิท อัลลายแอนซ ์ฟารม์า จ ากัด B46503108 -404,460.00 -378,000.00 -3,780.00 3500015991

1000000010 บรษัิท อัลลายแอนซ ์ฟารม์า จ ากัด B46503124 -471,870.00 -441,000.00 -4,410.00 3500015991

1000000010 บรษัิท อัลลายแอนซ ์ฟารม์า จ ากัด B46504089 -64,200.00 -60,000.00 -600.00 3500015991

1000000010 บรษัิท อัลลายแอนซ ์ฟารม์า จ ากัด B46505016 -235,935.00 -220,500.00 -2,205.00 3500015991

1000000010 บรษัิท อัลลายแอนซ ์ฟารม์า จ ากัด B46505084 -22,470.00 -21,000.00 -210.00 3500015991

1000000010 บรษัิท อัลลายแอนซ ์ฟารม์า จ ากัด B46505089 -101,008.00 -94,400.00 -944.00 3500015991

1000000010 บรษัิท อัลลายแอนซ ์ฟารม์า จ ากัด B46505090 -101,008.00 -94,400.00 -944.00 3500015991

1000000010 บรษัิท อัลลายแอนซ ์ฟารม์า จ ากัด B46506084 -20,330.00 -19,000.00 -190.00 3500015991

1000000010 -1,581,823.80 -1,478,340.00 -14,783.40

1000000010 -1,581,823.80 -1,478,340.00 -14,783.40

1000000013 บรษัิท เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอรี ่ (อ านวยเภสัช) จ ากัด 8370492823 -1,520.00 -1,420.56 -14.21 3500015785

1000000013 บรษัิท เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอรี ่ (อ านวยเภสัช) จ ากัด 8370496802 -19,200.00 -17,943.92 -179.44 3500015785

1000000013 บรษัิท เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอรี ่ (อ านวยเภสัช) จ ากัด 8370496803 -14,500.00 -13,551.40 -135.51 3500015785

1000000013 -35,220.00 -32,915.88 -329.16

1000000013 -35,220.00 -32,915.88 -329.16

1000000042 บรษัิท เอดดสูเปก (ไทยแลนด)์  จ ากัด INV2022070003 -221,000.00 -206,542.06 -2,065.42 3500015449

1000000042 -221,000.00 -206,542.06 -2,065.42

1000000042 -221,000.00 -206,542.06 -2,065.42

1000000074 บรษัิท ออฟฟิศเวริค์ จ ากัด BL65051780 -14,905.10 -13,930.00 -139.30 3500015977

1000000074 บรษัิท ออฟฟิศเวริค์ จ ากัด BL65056522 -43,815.10 -40,948.69 -409.49 3500015977

1000000074 บรษัิท ออฟฟิศเวริค์ จ ากัด BL65060158 -3,798.50 -3,550.00 -35.50 3500015977

1000000074 บรษัิท ออฟฟิศเวริค์ จ ากัด BL65061913 -60,230.58 -56,290.26 -562.90 3500015977

1000000074 บรษัิท ออฟฟิศเวริค์ จ ากัด BL65062619 -508.25 -475.00 -4.75 3500015977

1000000074 บรษัิท ออฟฟิศเวริค์ จ ากัด BL65063927 -1,770.85 -1,655.00 -16.55 3500015977

1000000074 บรษัิท ออฟฟิศเวริค์ จ ากัด BL65064983 -415.16 -388.00 -3.88 3500015977

1000000074 บรษัิท ออฟฟิศเวริค์ จ ากัด BL65066843 -7,918.00 -7,400.00 -74.00 3500015977

1000000074 บรษัิท ออฟฟิศเวริค์ จ ากัด BL65071265 -3,787.80 -3,540.00 -35.40 3500015977

1000000074 -137,149.34 -128,176.95 -1,281.77

1000000074 -137,149.34 -128,176.95 -1,281.77

1000000090 บรษัิท เกทท์งิเก (ไทยแลนด)์ จ ากัด 22060114 -12,639.38 -11,812.50 -118.13 3500015450

1000000090 บรษัิท เกทท์งิเก (ไทยแลนด)์ จ ากัด 22060168 -158,360.00 -148,000.00 -1,480.00 3500015450

1000000090 บรษัิท เกทท์งิเก (ไทยแลนด)์ จ ากัด 22070188 -26,500.00 -24,766.36 -247.66 3500015622

1000000090 บรษัิท เกทท์งิเก (ไทยแลนด)์ จ ากัด 22060089 -19,527.50 -18,250.00 -182.50 3500016162

1000000090 -217,026.88 -202,828.86 -2,028.29

1000000090 -217,026.88 -202,828.86 -2,028.29

1000000094 บรษัิท ไอดเีอส เมดคิอล ซสิเต็มส ์ (ประเทศไทย) จ ากัด EG90001661 -96,300.00 -90,000.00 -900.00 3500015978

1000000094 บรษัิท ไอดเีอส เมดคิอล ซสิเต็มส ์ (ประเทศไทย) จ ากัด UG90009192 -23,000.00 -21,495.33 -214.95 3500015978

1000000094 บรษัิท ไอดเีอส เมดคิอล ซสิเต็มส ์ (ประเทศไทย) จ ากัด UG90009194 -23,000.00 -21,495.33 -214.95 3500015978

1000000094 บรษัิท ไอดเีอส เมดคิอล ซสิเต็มส ์ (ประเทศไทย) จ ากัด UG90009195 -23,000.00 -21,495.33 -214.95 3500015978

1000000094 -165,300.00 -154,485.99 -1,544.85

1000000094 -165,300.00 -154,485.99 -1,544.85

1000000098 บรษัิท จ าเรญิแพทยภั์ณฑ ์จ ากัด IMV122050138 -36,100.00 -33,738.32 -337.38 3500015664

1000000098 -36,100.00 -33,738.32 -337.38

1000000098 -36,100.00 -33,738.32 -337.38

1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชัน่  จ ากัด IVB22040082 -9,000.00 -8,411.21 -84.11 3500015979

1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชัน่  จ ากัด IVB22050058 -4,000.00 -3,738.32 -37.38 3500015979

1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชัน่  จ ากัด IVB22050073 -5,600.00 -5,233.64 -52.34 3500015979

1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชัน่  จ ากัด IVB22050165 -8,900.00 -8,317.76 -83.18 3500015979

1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชัน่  จ ากัด IVB22050256 -1,050.00 -981.31 -9.81 3500015979

1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชัน่  จ ากัด IVB22050257 -2,800.00 -2,616.82 -26.17 3500015979

1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชัน่  จ ากัด IVB22050258 -2,100.00 -1,962.62 -19.63 3500015979

1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชัน่  จ ากัด IVB22050259 -1,400.00 -1,308.41 -13.08 3500015979

1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชัน่  จ ากัด IVB22050352 -10,600.00 -9,906.54 -99.07 3500015979

1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชัน่  จ ากัด IVN22040224 -32,640.00 -30,504.67 -305.05 3500015979

1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชัน่  จ ากัด IVN22040302 -4,500.00 -4,205.61 -42.06 3500015979

1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชัน่  จ ากัด IVN22050073 -4,500.00 -4,205.61 -42.06 3500015979

1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชัน่  จ ากัด IVN22050075 -32,640.00 -30,504.67 -305.05 3500015979

1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชัน่  จ ากัด IVN22050206 -32,640.00 -30,504.67 -305.05 3500015979

1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชัน่  จ ากัด ก าลังเรยีกใชข้อ้ -11,300.00 -10,560.75 -105.61 3500015979

1000000107 -163,670.00 -152,962.61 -1,529.65

1000000107 -163,670.00 -152,962.61 -1,529.65

1000000126 บรษัิท โกรธ๊ ซัพพลาย เมดคิอล จ ากัด IV6502295 -1,500.00 -1,401.87 -14.02 3500015992

1000000126 บรษัิท โกรธ๊ ซัพพลาย เมดคิอล จ ากัด IV6502583 -27,000.00 -25,233.64 -252.34 3500015992

1000000126 บรษัิท โกรธ๊ ซัพพลาย เมดคิอล จ ากัด IV6502611 -1,500.00 -1,401.87 -14.02 3500015992

1000000126 บรษัิท โกรธ๊ ซัพพลาย เมดคิอล จ ากัด IV6502761 -7,000.00 -6,542.06 -65.42 3500015992

1000000126 บรษัิท โกรธ๊ ซัพพลาย เมดคิอล จ ากัด IV6502762 -7,500.00 -7,009.35 -70.09 3500015992

1000000126 บรษัิท โกรธ๊ ซัพพลาย เมดคิอล จ ากัด IV6502887 -45,000.00 -42,056.07 -420.56 3500015992

1000000126 -89,500.00 -83,644.86 -836.45

1000000126 -89,500.00 -83,644.86 -836.45

1000000128 บรษัิท โนวาเทค เฮลธแ์คร ์จ ากัด BL6507-00029 -6,230,000.00 -5,822,429.91 -58,224.30 3500015700

1000000128 บรษัิท โนวาเทค เฮลธแ์คร ์จ ากัด BL6507-00030 -4,340,000.00 -4,056,074.77 -40,560.75 3500015700

1000000128 -10,570,000.00 -9,878,504.68 -98,785.05

1000000128 -10,570,000.00 -9,878,504.68 -98,785.05

1000000129 บรษัิท เมดคิอล โซลชูัน่ส ์จ ากัด MS202205-156 -5,000.00 -4,672.90 -46.73 3500015980

1000000129 บรษัิท เมดคิอล โซลชูัน่ส ์จ ากัด MS202205-157 -91,400.00 -85,420.56 -854.21 3500015980

1000000129 บรษัิท เมดคิอล โซลชูัน่ส ์จ ากัด MS202205-158 -7,200.00 -6,728.97 -67.29 3500015980

1000000129 บรษัิท เมดคิอล โซลชูัน่ส ์จ ากัด MS202206-017 -17,000.00 -15,887.85 -158.88 3500015980

1000000129 บรษัิท เมดคิอล โซลชูัน่ส ์จ ากัด MS202206-018 -7,000.00 -6,542.06 -65.42 3500015980

1000000129 บรษัิท เมดคิอล โซลชูัน่ส ์จ ากัด MS202206-206 -5,000.00 -4,672.90 -46.73 3500015980

1000000129 บรษัิท เมดคิอล โซลชูัน่ส ์จ ากัด MS202206-207 -5,000.00 -4,672.90 -46.73 3500015980

1000000129 -137,600.00 -128,598.14 -1,285.99

1000000129 -137,600.00 -128,598.14 -1,285.99

1000000134 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอนโดสโคปแอนด ์เซอรว์สิ 142/7059 -170,979.00 -159,793.46 -1,597.93 3500015451



1000000134 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอนโดสโคปแอนด ์เซอรว์สิ 142/7060 -113,134.00 -105,732.71 -1,057.33 3500015451

1000000134 -284,113.00 -265,526.17 -2,655.26

1000000134 -284,113.00 -265,526.17 -2,655.26

1000000148 บรษัิท ซัมมทิ เฮลธแ์คร ์จ ากัด IV6506446 -18,900.00 -17,663.55 -176.64 3500015555

1000000148 -18,900.00 -17,663.55 -176.64

1000000148 -18,900.00 -17,663.55 -176.64

1000000163 บรษัิท เอ็มดวีนั โฟร ์ย ูจ ากัด A630 -69,550.00 -65,000.00 -650.00 3500015623

1000000163 -69,550.00 -65,000.00 -650.00

1000000163 -69,550.00 -65,000.00 -650.00

1000000176 บรษัิท ฮอสปีเทค จ ากัด 60744 -261,300.00 -244,205.61 -2,442.06 3500015701

1000000176 บรษัิท ฮอสปีเทค จ ากัด 60815 -401,800.00 -375,514.02 -3,755.14 3500015701

1000000176 -663,100.00 -619,719.63 -6,197.20

1000000176 -663,100.00 -619,719.63 -6,197.20

1000000178 บรษัิท เทนสไ์ซส ์จ ากัด TS6505006 -70,000.00 -65,420.56 -654.21 3500015665

1000000178 -70,000.00 -65,420.56 -654.21

1000000178 -70,000.00 -65,420.56 -654.21

1000000179 บรษัิท แอสราส เมดคิอล จ ากัด IV2565/00509 -10,200.00 -9,532.71 -95.33 3500015556

1000000179 -10,200.00 -9,532.71 -95.33

1000000179 -10,200.00 -9,532.71 -95.33

1000000181 หา้งหุน้สว่นจ ากัด สรวชิญ ์พริน้ติง้ 2328 -17,400.00 -16,261.68 -162.62 3500015452

1000000181 -17,400.00 -16,261.68 -162.62

1000000181 -17,400.00 -16,261.68 -162.62

1000000193 บรษัิท วอเทค จ ากัด IV6507275 -5,000.00 -4,672.90 -46.73 3500015453

1000000193 บรษัิท วอเทค จ ากัด IV6507276 -5,000.00 -4,672.90 -46.73 3500015453

1000000193 -10,000.00 -9,345.80 -93.46

1000000193 -10,000.00 -9,345.80 -93.46

1000000196 บรษัิท พเีอ็มแอล ฟารม์าซตูคิอลส ์ จ ากัด SIS220309-065 -11,400.00 -10,654.21 -106.54 3500015765

1000000196 บรษัิท พเีอ็มแอล ฟารม์าซตูคิอลส ์ จ ากัด SIS220411-048 -4,750.00 -4,439.25 -44.39 3500015765

1000000196 บรษัิท พเีอ็มแอล ฟารม์าซตูคิอลส ์ จ ากัด SIS220517-003 -9,500.00 -8,878.50 -88.79 3500015765

1000000196 -25,650.00 -23,971.96 -239.72

1000000196 -25,650.00 -23,971.96 -239.72

1000000258 หา้งหุน้สว่นจ ากัด โรงงานเลศิสงิห ์เภสัชกรรม 1283486 -2,520.00 -2,355.14 -23.55 3500015557

1000000258 -2,520.00 -2,355.14 -23.55

1000000258 -2,520.00 -2,355.14 -23.55

1000000288 บรษัิท สไพน ์ไลน ์เมดคิอล จ ากัด 6507015 -32,500.00 -30,373.83 -303.74 3500015558

1000000288 -32,500.00 -30,373.83 -303.74

1000000288 -32,500.00 -30,373.83 -303.74

1000000334 บรษัิท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจ ากัด IV6506109 -1,605.00 -1,500.00 -15.00 3500015666

1000000334 -1,605.00 -1,500.00 -15.00

1000000334 -1,605.00 -1,500.00 -15.00

1000000355 รา้นปรชีาพาณชิย ์โดย นาย ปรชีา  แซว่อ่ง 264/13196 -74,800.00 -74,800.00 -748.00 3500015454

1000000355 รา้นปรชีาพาณชิย ์โดย นาย ปรชีา  แซว่อ่ง 265/13204 -16,800.00 -16,800.00 -168.00 3500015454

1000000355 รา้นปรชีาพาณชิย ์โดย นาย ปรชีา  แซว่อ่ง 266/13275 -30,000.00 -30,000.00 -300.00 3500015454

1000000355 รา้นปรชีาพาณชิย ์โดย นาย ปรชีา  แซว่อ่ง 266/13276 -10,000.00 -10,000.00 -100.00 3500015454

1000000355 -131,600.00 -131,600.00 -1,316.00

1000000355 -131,600.00 -131,600.00 -1,316.00

1000000366 หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนดเ์คมคีอลประเทศไทย C171684 -12,000.00 -11,214.95 -112.15 3500015559

1000000366 หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนดเ์คมคีอลประเทศไทย C172354 -12,711.60 -11,880.00 -118.80 3500015559

1000000366 -24,711.60 -23,094.95 -230.95

1000000366 -24,711.60 -23,094.95 -230.95

1000000394 หา้งหุน้สว่นจ ากัด แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 729597 -27,200.00 -25,420.56 -254.21 3500015786

1000000394 หา้งหุน้สว่นจ ากัด แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 729650 -8,250.00 -7,710.28 -77.10 3500015786

1000000394 หา้งหุน้สว่นจ ากัด แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 732033 -20,000.00 -18,691.59 -186.92 3500015786

1000000394 -55,450.00 -51,822.43 -518.23

1000000394 -55,450.00 -51,822.43 -518.23

1000000411 บรษัิท เนฟโฟรแคร ์(ประเทศไทย) จ ากัด 22052969 -950.00 -887.85 -8.88 3500015455

1000000411 บรษัิท เนฟโฟรแคร ์(ประเทศไทย) จ ากัด 22053145 -8,910.00 -8,327.11 -83.27 3500015455

1000000411 บรษัิท เนฟโฟรแคร ์(ประเทศไทย) จ ากัด 22060176 -32,600.00 -30,467.29 -304.67 3500015455

1000000411 -42,460.00 -39,682.25 -396.82

1000000411 -42,460.00 -39,682.25 -396.82

1000000421 บรษัิท ไอเมด ลาบอราทอรี ่จ ากัด IV-122050206 -11,000.00 -10,280.37 -102.80 3500015456

1000000421 -11,000.00 -10,280.37 -102.80

1000000421 -11,000.00 -10,280.37 -102.80

1000000424 หา้งหุน้สว่นจ ากัด มสีไนตงิเกล เฮลทแ์คร์ INV2022070349 -63,750.00 -59,579.44 -595.79 3500015560

1000000424 -63,750.00 -59,579.44 -595.79

1000000424 -63,750.00 -59,579.44 -595.79

1000000458 หจก. เจเอส เมดคิอล เอ็นจเินียริง่ HA17062022/055 -72,000.00 -67,289.72 -672.90 3500015702

1000000458 หจก. เจเอส เมดคิอล เอ็นจเินียริง่ HA17062022/056 -33,000.00 -30,841.12 -308.41 3500015702

1000000458 -105,000.00 -98,130.84 -981.31

1000000458 -105,000.00 -98,130.84 -981.31

1000000487 บรษัิท อนิจเีนียส เทคโนโลย ีจ ากัด 5351 -46,400.00 -43,364.49 -433.64 3500015624

1000000487 -46,400.00 -43,364.49 -433.64

1000000487 -46,400.00 -43,364.49 -433.64

1000000511 บรษัิท ว ีเอส สริ ิซัพพลาย  จ ากัด INV000379 -3,210.00 -3,000.00 -30.00 3500015787

1000000511 บรษัิท ว ีเอส สริ ิซัพพลาย  จ ากัด INV000397 -3,210.00 -3,000.00 -30.00 3500015787

1000000511 -6,420.00 -6,000.00 -60.00

1000000511 -6,420.00 -6,000.00 -60.00

1000000520 นางกฤตนิ ีอดุมผล 23 สงิหาคม 2565 -128,000.00 -128,000.00 -1,280.00 3500015561

1000000520 -128,000.00 -128,000.00 -1,280.00

1000000520 -128,000.00 -128,000.00 -1,280.00

1000000532 บรษัิท ไอเดยี โปรไฟล ์จ ากัด IP2022-017 -267,500.00 -250,000.00 -2,500.00 3500015457

1000000532 บรษัิท ไอเดยี โปรไฟล ์จ ากัด IP2022-018 -119,840.00 -112,000.00 -1,120.00 3500015625

1000000532 -387,340.00 -362,000.00 -3,620.00

1000000532 -387,340.00 -362,000.00 -3,620.00

1000000579 บรษัิท เอสพซี ีอารท์ ีจ ากัด 5151555392 -8,239.00 -7,700.00 -77.00 3500015458

1000000579 บรษัิท เอสพซี ีอารท์ ีจ ากัด 5151557533 -18,190.00 -17,000.00 -170.00 3500016050

1000000579 -26,429.00 -24,700.00 -247.00

1000000579 -26,429.00 -24,700.00 -247.00

1000000595 บรษัิท รโีซลคิ จ ากัด R0726-65 -194,410.00 -181,691.59 -1,816.92 3500015459

1000000595 -194,410.00 -181,691.59 -1,816.92

1000000595 -194,410.00 -181,691.59 -1,816.92



1000000652 บรษัิท เกา้ พอเพยีง พรเีมีย่ม จ ากัด KPPINV0865/070 -11,999.84 -11,214.80 -112.15 3500015460

1000000652 บรษัิท เกา้ พอเพยีง พรเีมีย่ม จ ากัด KPPINV0865/071 -70,620.00 -66,000.00 -660.00 3500015460

1000000652 บรษัิท เกา้ พอเพยีง พรเีมีย่ม จ ากัด KPPINV0865/069 -17,999.97 -16,822.40 -168.22 3500016074

1000000652 -100,619.81 -94,037.20 -940.37

1000000652 -100,619.81 -94,037.20 -940.37

1000000660 บรษัิท เทคโนโลย ีอนิฟราสตรัคเจอร ์จ ากัด IN-2207-0026 -54,998.00 -51,400.00 -514.00 3500015461

1000000660 -54,998.00 -51,400.00 -514.00

1000000660 -54,998.00 -51,400.00 -514.00

1000000663 บรษัิท ไฟทต์ิง้ กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ เซลสแ์อนดเ์ซอรว์สิเซส จ ากัด FT6503018 -10,000.00 -9,345.79 -93.46 3500015462

1000000663 บรษัิท ไฟทต์ิง้ กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ เซลสแ์อนดเ์ซอรว์สิเซส จ ากัด FT6504026 -2,500.00 -2,336.45 -23.36 3500015462

1000000663 บรษัิท ไฟทต์ิง้ กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ เซลสแ์อนดเ์ซอรว์สิเซส จ ากัด FT6506012 -7,500.00 -7,009.35 -70.09 3500015626

1000000663 -20,000.00 -18,691.59 -186.91

1000000663 -20,000.00 -18,691.59 -186.91

1000000672 บรษัิท คุก้ เมดคิอล (ประเทศไทย)  จ ากัด SIP45021703 -34,000.00 -31,775.70 -317.76 3500015667

1000000672 -34,000.00 -31,775.70 -317.76

1000000672 -34,000.00 -31,775.70 -317.76

1000000700 บรษัิท อนิโนเทค เซอรจ์คิอล จ ากัด IV0005772 -5,250.00 -4,906.54 -49.07 3500015627

1000000700 -5,250.00 -4,906.54 -49.07

1000000700 -5,250.00 -4,906.54 -49.07

1000000705 บรษัิท เฮลทต์ี ้ม ีจ ากัด DBH6500257 -1,200.00 -1,121.50 -11.22 3500015788

1000000705 บรษัิท เฮลทต์ี ้ม ีจ ากัด DBH6500258 -12,000.00 -11,214.95 -112.15 3500015788

1000000705 บรษัิท เฮลทต์ี ้ม ีจ ากัด DBH6500279 -8,000.00 -7,476.64 -74.77 3500015788

1000000705 บรษัิท เฮลทต์ี ้ม ีจ ากัด DBH6500288 -2,650.00 -2,476.64 -24.77 3500016153

1000000705 -23,850.00 -22,289.73 -222.91

1000000705 -23,850.00 -22,289.73 -222.91

1000000731 บรษัิท คลาสคิสแกน จ ากัด 65-003824 -1,070.00 -1,000.00 -10.00 3500015463

1000000731 บรษัิท คลาสคิสแกน จ ากัด 65-007924 -16,692.00 -15,600.00 -156.00 3500015628

1000000731 -17,762.00 -16,600.00 -166.00

1000000731 -17,762.00 -16,600.00 -166.00

1000000733 บรษัิท โมเดริน์ แบรนดส์ จ ากัด MB22/2245 -17,120.00 -16,000.00 -160.00 3500015766

1000000733 บรษัิท โมเดริน์ แบรนดส์ จ ากัด MB22/2277 -125,832.00 -117,600.00 -1,176.00 3500015766

1000000733 บรษัิท โมเดริน์ แบรนดส์ จ ากัด MB22/2446 -97,370.00 -91,000.00 -910.00 3500015766

1000000733 บรษัิท โมเดริน์ แบรนดส์ จ ากัด MB22/2534 -121,980.00 -114,000.00 -1,140.00 3500015766

1000000733 -362,302.00 -338,600.00 -3,386.00

1000000733 -362,302.00 -338,600.00 -3,386.00

1000000735 บรษัิท ฟีเออร ์คอรเ์ปอรเ์รชัน่  จ ากัด IV6505042 -22,785.06 -21,294.45 -212.94 3500015629

1000000735 -22,785.06 -21,294.45 -212.94

1000000735 -22,785.06 -21,294.45 -212.94

1000000771 บรษัิท แซนด ์อนิฟินติี ้จ ากัด IV22-04-156 -30,000.00 -28,037.38 -280.37 3500015789

1000000771 บรษัิท แซนด ์อนิฟินติี ้จ ากัด IV22-05-224 -15,000.00 -14,018.69 -140.19 3500015789

1000000771 บรษัิท แซนด ์อนิฟินติี ้จ ากัด IV22-06-154 -49,000.00 -45,794.39 -457.94 3500015789

1000000771 -94,000.00 -87,850.46 -878.50

1000000771 -94,000.00 -87,850.46 -878.50

1000000789 บรษัิท เอ็นทที ีเดตา้ บสิซเินส โซลชูัน่ส ์(ประเทศไทย) จ ากัด T2209002 -19,000.00 -17,757.01 -177.57 3500015464

1000000789 -19,000.00 -17,757.01 -177.57

1000000789 -19,000.00 -17,757.01 -177.57

1000000793 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ร็อคเก็ต ดสิทรบิวิชัน่ IV6510005 -338,120.00 -316,000.00 -3,160.00 3500015630

1000000793 -338,120.00 -316,000.00 -3,160.00

1000000793 -338,120.00 -316,000.00 -3,160.00

1000000872 บรษัิท อายสโ์นเวชัน่ จ ากัด INV2021000072 -3,338.40 -3,120.00 -31.20 3500015668

1000000872 -3,338.40 -3,120.00 -31.20

1000000872 -3,338.40 -3,120.00 -31.20

1000000882 บรษัิท แทพ กรุป๊ (ไทยแลนด)์ จ ากัด RE2208003 -450,000.00 -420,560.75 -4,205.61 3500015465

1000000882 -450,000.00 -420,560.75 -4,205.61

1000000882 -450,000.00 -420,560.75 -4,205.61

1000000934 บรษัิท พมิพส์วย จ ากัด IV6506-00142 -3,723.60 -3,480.00 -34.80 3500015466

1000000934 -3,723.60 -3,480.00 -34.80

1000000934 -3,723.60 -3,480.00 -34.80

1000000947 บรษัิท ไอวเีอฟ เอนวายเมด จ ากัด 15441 -92,662.00 -86,600.00 -866.00 3500015562

1000000947 -92,662.00 -86,600.00 -866.00

1000000947 -92,662.00 -86,600.00 -866.00

1000000948 บรษัิท พันชายน ์เทคโนโลย ีจ ากัด IV22-000760 -60,792.05 -56,815.00 -568.15 3500015669

1000000948 -60,792.05 -56,815.00 -568.15

1000000948 -60,792.05 -56,815.00 -568.15

1000000955 บรษัิท เมจกิทร ีจ ากัด 65-12 -60,000.00 -56,074.77 -560.75 3500015467

1000000955 -60,000.00 -56,074.77 -560.75

1000000955 -60,000.00 -56,074.77 -560.75

1000000978 บรษัิท แอดวานซ ์สเตอรไิลเซชัน่ โปรดักส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด 8360005174 -24,396.00 -22,800.00 -228.00 3500015703

1000000978 บรษัิท แอดวานซ ์สเตอรไิลเซชัน่ โปรดักส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด 8360006116 -96,300.00 -90,000.00 -900.00 3500015703

1000000978 -120,696.00 -112,800.00 -1,128.00

1000000978 -120,696.00 -112,800.00 -1,128.00

1000000981 บรษัิท สแปน คอนซัลแตนท ์จ ากัด INV108/65 -1,603,421.05 -1,498,524.35 -14,985.24 3500015468

1000000981 -1,603,421.05 -1,498,524.35 -14,985.24

1000000981 -1,603,421.05 -1,498,524.35 -14,985.24

1000000982 บรษัิท ไซน-์เทค เอ็นจเินียริง่  คอนซัลแตนท ์จ ากัด 65/09/001 -178,157.89 -166,502.70 -1,665.03 3500015469

1000000982 -178,157.89 -166,502.70 -1,665.03

1000000982 -178,157.89 -166,502.70 -1,665.03

1000001002 บรษัิท เอ เอส ไซน ์จ ากัด 65.0818 -21,400.00 -20,000.00 -200.00 3500015631

1000001002 -21,400.00 -20,000.00 -200.00

1000001002 -21,400.00 -20,000.00 -200.00

1000001003 บรษัิท อเมรกิัน ไตห้วนั ไบโอฟารม์  จ ากัด P-IV-2022050450 -94,374.00 -88,200.00 -882.00 3500015563

1000001003 -94,374.00 -88,200.00 -882.00

1000001003 -94,374.00 -88,200.00 -882.00

1000001005 บมจ. บสิซเินสอะไลเมน้ท์ AR6506-00012 -99,233.83 -92,741.90 -927.42 3500015470

1000001005 บมจ. บสิซเินสอะไลเมน้ท์ AR6507-00008 -2,136,598.00 -1,996,820.56 -19,968.21 3500015470

1000001005 บมจ. บสิซเินสอะไลเมน้ท์ IV6507-00035 -187,000.00 -174,766.36 -1,747.66 3500015470

1000001005 -2,422,831.83 -2,264,328.82 -22,643.29

1000001005 -2,422,831.83 -2,264,328.82 -22,643.29

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด 651030734 -59,500.00 -55,607.48 -556.07 3500015993

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด 651055275 -3,500.00 -3,271.03 -32.71 3500015993



1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด 651055276 -4,323.36 -4,040.52 -40.41 3500015993

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด 651058895 -9,000.00 -8,411.21 -84.11 3500015993

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด 651061717 -57,000.00 -53,271.03 -532.71 3500015993

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด 651061718 -7,500.00 -7,009.35 -70.09 3500015993

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด 651063307 -29,600.00 -27,663.55 -276.64 3500015993

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด 651068024 -15,000.00 -14,018.69 -140.19 3500015993

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด 651068025 -5,000.00 -4,672.90 -46.73 3500015993

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด 651068659 -21,000.00 -19,626.17 -196.26 3500015993

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด 651068660 -7,200.00 -6,728.97 -67.29 3500015993

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด 651074410 -1,980.00 -1,850.47 -18.50 3500016161

1000001009 -220,603.36 -206,171.37 -2,061.71

1000001009 -220,603.36 -206,171.37 -2,061.71

1000001015 บรษัิท ไบโอฟารม์ เคมคิัลส ์จ ากัด 111135140 -36,000.00 -33,644.86 -336.45 3500015632

1000001015 -36,000.00 -33,644.86 -336.45

1000001015 -36,000.00 -33,644.86 -336.45

1000001016 บรษัิท บอสตัน ไซเอนทฟิิค  (ประเทศไทย) จ ากัด 5159727393A -51,360.00 -48,000.00 -480.00 3500015444

1000001016 บรษัิท บอสตัน ไซเอนทฟิิค  (ประเทศไทย) จ ากัด 5159730692A -34,000.32 -31,776.00 -317.76 3500015444

1000001016 -85,360.32 -79,776.00 -797.76

1000001016 -85,360.32 -79,776.00 -797.76

1000001019 บรษัิท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์ เคมภัีณฑ ์จ ากัด 176700 -595,990.00 -557,000.00 -5,570.00 3500015471

1000001019 -595,990.00 -557,000.00 -5,570.00

1000001019 -595,990.00 -557,000.00 -5,570.00

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 643937 -1,250.00 -1,168.22 -11.68 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 647280 -2,354.00 -2,200.00 -22.00 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 647733 -6,665.00 -6,228.97 -62.29 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 647734 -5,350.00 -5,000.00 -50.00 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 647970 -5,100.00 -4,766.36 -47.66 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 647972 -10,700.00 -10,000.00 -100.00 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 648137 -20,400.00 -19,065.42 -190.65 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 648214 -5,250.00 -4,906.54 -49.07 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 650191 -3,750.00 -3,504.67 -35.05 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 650192 -1,198.00 -1,119.63 -11.20 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 650193 -7,500.00 -7,009.35 -70.09 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 650247 -16,050.00 -15,000.00 -150.00 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 650409 -17,000.00 -15,887.85 -158.88 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 650450 -3,750.00 -3,504.67 -35.05 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 650566 -6,665.00 -6,228.97 -62.29 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 650783 -7,500.00 -7,009.35 -70.09 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 650797 -8,500.00 -7,943.93 -79.44 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 650831 -5,350.00 -5,000.00 -50.00 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 651227 -8,500.00 -7,943.93 -79.44 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 651228 -5,350.00 -5,000.00 -50.00 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 651290 -3,999.00 -3,737.38 -37.37 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 651466 -16,050.00 -15,000.00 -150.00 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 651643 -2,100.00 -1,962.62 -19.63 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 651644 -1,575.00 -1,471.96 -14.72 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 651645 -8,500.00 -7,943.93 -79.44 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 651671 -3,750.00 -3,504.67 -35.05 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 651672 -3,750.00 -3,504.67 -35.05 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 651946 -4,250.00 -3,971.96 -39.72 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 651947 -2,160.00 -2,018.69 -20.19 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 652121 -8,500.00 -7,943.93 -79.44 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 652326 -10,700.00 -10,000.00 -100.00 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 652327 -5,250.00 -4,906.54 -49.07 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 652328 -11,250.00 -10,514.02 -105.14 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด 652341 -2,500.00 -2,336.45 -23.36 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด อซ02-0143/63 -3,272.75 -3,058.64 -30.59 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด อซ1113-0093/64 -294.25 -275.00 -2.75 3500015994

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด อซ1113-0094/64 -7,500.00 -7,009.35 -70.09 3500015994

1000001021 -243,583.00 -227,647.67 -2,276.49

1000001021 -243,583.00 -227,647.67 -2,276.49

1000001024 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด IVZ6506-00449 -46,127.70 -43,110.00 -431.10 3500015704

1000001024 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด IVZ6506-01089 -1,016.50 -950.00 -9.50 3500015704

1000001024 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด IVZ6507-00525 -2,033.00 -1,900.00 -19.00 3500015704

1000001024 -49,177.20 -45,960.00 -459.60

1000001024 -49,177.20 -45,960.00 -459.60

1000001025 หจก.คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์ I65040197 -7,800.00 -7,289.72 -72.90 3500015472

1000001025 หจก.คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์ I65060115 -20,940.00 -19,570.09 -195.70 3500015472

1000001025 หจก.คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์ I65050815 -7,800.00 -7,289.72 -72.90 3500015705

1000001025 หจก.คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์ I65050816 -9,300.00 -8,691.59 -86.92 3500015705

1000001025 -45,840.00 -42,841.12 -428.42

1000001025 -45,840.00 -42,841.12 -428.42

1000001026 บรษัิท คอสมา่ เทรดดิง้ จ ากัด 310527401815 -11,877.00 -11,100.00 -111.00 3500015790

1000001026 บรษัิท คอสมา่ เทรดดิง้ จ ากัด 310527402047 -5,243.00 -4,900.00 -49.00 3500015790

1000001026 บรษัิท คอสมา่ เทรดดิง้ จ ากัด 310627400862 -16,500.00 -15,420.56 -154.21 3500015790

1000001026 -33,620.00 -31,420.56 -314.21

1000001026 -33,620.00 -31,420.56 -314.21

1000001031 บรษัิท ซ.ีว.ี ลาบอราตอรีส่ ์จ ากัด 22-05-021 -72,225.00 -67,500.00 -675.00 3500015473

1000001031 -72,225.00 -67,500.00 -675.00

1000001031 -72,225.00 -67,500.00 -675.00

1000001035 บรษัิท เดรเกอร ์เมดคิัล (ประเทศไทย)  จ ากัด SA2206-134 -7,000.00 -6,542.06 -65.42 3500015633

1000001035 -7,000.00 -6,542.06 -65.42

1000001035 -7,000.00 -6,542.06 -65.42

1000001047 บรษัิท อนิโดไชน่า เฮลท ์แคร ์จ ากัด SIN2202-00291 -4,654.50 -4,350.00 -43.50 3500015706

1000001047 บรษัิท อนิโดไชน่า เฮลท ์แคร ์จ ากัด SIN2205-00349 -4,654.50 -4,350.00 -43.50 3500015706

1000001047 บรษัิท อนิโดไชน่า เฮลท ์แคร ์จ ากัด SIN2206-00001 -120,000.00 -112,149.53 -1,121.50 3500015706

1000001047 บรษัิท อนิโดไชน่า เฮลท ์แคร ์จ ากัด SIN2206-00061 -390,000.00 -364,485.98 -3,644.86 3500015706

1000001047 -519,309.00 -485,335.51 -4,853.36



1000001047 -519,309.00 -485,335.51 -4,853.36

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด 100332483 -57,780.00 -54,000.00 -540.00 3500015791

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด 100337235 -57,780.00 -54,000.00 -540.00 3500015791

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด 100338315 -57,780.00 -54,000.00 -540.00 3500015791

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด 100338325 -11,770.00 -11,000.00 -110.00 3500015791

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด 100338327 -11,770.00 -11,000.00 -110.00 3500015791

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด 100339442 -57,780.00 -54,000.00 -540.00 3500015791

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด 100339445 -9,116.40 -8,520.00 -85.20 3500015791

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด 100340267 -15,301.00 -14,300.00 -143.00 3500015791

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด 100341209 -5,564.00 -5,200.00 -52.00 3500015791

1000001049 -284,641.40 -266,020.00 -2,660.20

1000001049 -284,641.40 -266,020.00 -2,660.20

1000001051 บรษัิท กรงุเทพ อนิเตอร ์โปรดักส ์ จ ากัด IV6505153 -2,000.00 -1,869.16 -18.69 3500015634

1000001051 -2,000.00 -1,869.16 -18.69

1000001051 -2,000.00 -1,869.16 -18.69

1000001054 บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา (ประเทศไทย)  จ ากัด UG94252209 -3,200.00 -2,990.65 -29.91 3500015981

1000001054 บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา (ประเทศไทย)  จ ากัด UG94255132 -4,000.00 -3,738.32 -37.38 3500015981

1000001054 บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา (ประเทศไทย)  จ ากัด UG94256252 -9,510.40 -8,888.22 -88.88 3500015981

1000001054 บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา (ประเทศไทย)  จ ากัด UG94256315 -8,000.00 -7,476.64 -74.77 3500015981

1000001054 บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา (ประเทศไทย)  จ ากัด UG94265883 -9,510.40 -8,888.22 -88.88 3500015981

1000001054 บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา (ประเทศไทย)  จ ากัด UG94268652 -4,025.20 -3,761.87 -37.62 3500015981

1000001054 บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา (ประเทศไทย)  จ ากัด UG94268654 -4,755.20 -4,444.11 -44.44 3500015981

1000001054 บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา (ประเทศไทย)  จ ากัด UG94272804 -39,996.40 -37,379.81 -373.80 3500015981

1000001054 บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา (ประเทศไทย)  จ ากัด UO94011359 -195,100.00 -182,336.45 -1,823.36 3500015981

1000001054 บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา (ประเทศไทย)  จ ากัด UO94011880 -2,800.00 -2,616.82 -26.17 3500015981

1000001054 บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา (ประเทศไทย)  จ ากัด UO94011881 -90,500.00 -84,579.44 -845.79 3500015981

1000001054 บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา (ประเทศไทย)  จ ากัด UO94012241 -109,800.00 -102,616.82 -1,026.17 3500015981

1000001054 -481,197.60 -449,717.37 -4,497.17

1000001054 -481,197.60 -449,717.37 -4,497.17

1000001058 บรษัิท เมดคิอลแคร ์จ ากัด 32210 -12,000.00 -11,214.95 -112.15 3500015635

1000001058 -12,000.00 -11,214.95 -112.15

1000001058 -12,000.00 -11,214.95 -112.15

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1451384 -162,000.00 -151,401.87 -1,514.02 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1453229 -12,840.00 -12,000.00 -120.00 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1453231 -4,012.50 -3,750.00 -37.50 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1454642 -10,800.00 -10,093.46 -100.93 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1455666 -18,000.00 -16,822.43 -168.22 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1455708 -50,000.00 -46,728.97 -467.29 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1456400 -25,000.00 -23,364.49 -233.64 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1456857 -30,500.00 -28,504.67 -285.05 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1457926 -184,000.00 -171,962.62 -1,719.63 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1457928 -30,500.00 -28,504.67 -285.05 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1460100 -12,840.00 -12,000.00 -120.00 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1460157 -279,348.00 -261,072.90 -2,610.73 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1460201 -50,000.00 -46,728.97 -467.29 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1460296 -18,000.00 -16,822.43 -168.22 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1460449 -4,012.50 -3,750.00 -37.50 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1461956 -13,910.00 -13,000.00 -130.00 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1461960 -12,519.00 -11,700.00 -117.00 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1461961 -24,610.00 -23,000.00 -230.00 3500015995

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1461979 -13,375.00 -12,500.00 -125.00 3500015995

1000001059 -956,267.00 -893,707.48 -8,937.07

1000001059 -956,267.00 -893,707.48 -8,937.07

1000001064 บรษัิท เมด-วนั จ ากัด I2204214 -444,050.00 -415,000.00 -4,150.00 3500015474

1000001064 บรษัิท เมด-วนั จ ากัด I2204303 -1,070.00 -1,000.00 -10.00 3500015474

1000001064 บรษัิท เมด-วนั จ ากัด I2205266 -291,040.00 -272,000.00 -2,720.00 3500015474

1000001064 บรษัิท เมด-วนั จ ากัด I2204304 -1,070.00 -1,000.00 -10.00 3500015792

1000001064 บรษัิท เมด-วนั จ ากัด I2205482 -2,675.00 -2,500.00 -25.00 3500015792

1000001064 บรษัิท เมด-วนั จ ากัด I2205483 -14,552.00 -13,600.00 -136.00 3500015792

1000001064 บรษัิท เมด-วนั จ ากัด I2205496 -4,280.00 -4,000.00 -40.00 3500015792

1000001064 บรษัิท เมด-วนั จ ากัด I2206264 -34,240.00 -32,000.00 -320.00 3500015792

1000001064 -792,977.00 -741,100.00 -7,411.00

1000001064 -792,977.00 -741,100.00 -7,411.00

1000001067 บรษัิท มาส ุจ ากัด 214315 -21,000.00 -19,626.17 -196.26 3500015707

1000001067 บรษัิท มาส ุจ ากัด 214319 -13,400.00 -12,523.36 -125.23 3500015707

1000001067 -34,400.00 -32,149.53 -321.49

1000001067 -34,400.00 -32,149.53 -321.49

1000001081 บรษัิท ฟารม์าแลนด ์(1982) จ ากัด PIS220304-017 -17,000.00 -15,887.85 -158.88 3500015767

1000001081 บรษัิท ฟารม์าแลนด ์(1982) จ ากัด PIS220317-007 -22,100.00 -20,654.21 -206.54 3500015767

1000001081 บรษัิท ฟารม์าแลนด ์(1982) จ ากัด PIS220322-008 -51,000.00 -47,663.55 -476.64 3500015767

1000001081 บรษัิท ฟารม์าแลนด ์(1982) จ ากัด PIS220401-098 -6,950.00 -6,495.33 -64.95 3500015767

1000001081 บรษัิท ฟารม์าแลนด ์(1982) จ ากัด PIS220411-011 -51,000.00 -47,663.55 -476.64 3500015767

1000001081 บรษัิท ฟารม์าแลนด ์(1982) จ ากัด PIS220427-113 -13,500.00 -12,616.82 -126.17 3500015767

1000001081 บรษัิท ฟารม์าแลนด ์(1982) จ ากัด PIS220617-012 -16,200.00 -15,140.19 -151.40 3500015767

1000001081 -177,750.00 -166,121.50 -1,661.22

1000001081 -177,750.00 -166,121.50 -1,661.22

1000001082 บรษัิท ฟารม์าดกิา จ ากัด DIS220425-013 -20,650.00 -19,299.07 -192.99 3500015768

1000001082 บรษัิท ฟารม์าดกิา จ ากัด DIS220503-017 -10,325.00 -9,649.53 -96.50 3500015768

1000001082 บรษัิท ฟารม์าดกิา จ ากัด DIS220506-034 -16,350.00 -15,280.37 -152.80 3500015768

1000001082 บรษัิท ฟารม์าดกิา จ ากัด DIS220520-025 -1,560.00 -1,457.94 -14.58 3500015768

1000001082 บรษัิท ฟารม์าดกิา จ ากัด DIS220624-030 -16,350.00 -15,280.37 -152.80 3500015768

1000001082 -65,235.00 -60,967.28 -609.67

1000001082 -65,235.00 -60,967.28 -609.67

1000001084 บรษัิท ฟารม์า่ อนิโนวา จ ากัด 6501708 -10,500.00 -9,813.08 -98.13 3500015769

1000001084 บรษัิท ฟารม์า่ อนิโนวา จ ากัด 6501735 -4,908.00 -4,586.92 -45.87 3500015769

1000001084 บรษัิท ฟารม์า่ อนิโนวา จ ากัด 6502211 -47,500.00 -44,392.52 -443.93 3500015769

1000001084 บรษัิท ฟารม์า่ อนิโนวา จ ากัด 6502537 -6,135.00 -5,733.64 -57.34 3500015769

1000001084 บรษัิท ฟารม์า่ อนิโนวา จ ากัด 6502688 -4,000.00 -3,738.32 -37.38 3500015769



1000001084 บรษัิท ฟารม์า่ อนิโนวา จ ากัด 6503319 -4,000.00 -3,738.32 -37.38 3500015769

1000001084 -77,043.00 -72,002.80 -720.03

1000001084 -77,043.00 -72,002.80 -720.03

1000001088 บรษัิท พรอส ฟารม์า จ ากัด L-IM\2022052070 -13,910.00 -13,000.00 -130.00 3500015793

1000001088 บรษัิท พรอส ฟารม์า จ ากัด L-IM\2022060642 -26,643.00 -24,900.00 -249.00 3500015793

1000001088 บรษัิท พรอส ฟารม์า จ ากัด L-IM\2022061973 -2,800.00 -2,616.82 -26.17 3500015793

1000001088 บรษัิท พรอส ฟารม์า จ ากัด L-IM\2022061979 -50,000.00 -46,728.97 -467.29 3500015793

1000001088 บรษัิท พรอส ฟารม์า จ ากัด L-IM\2022062309 -89,880.00 -84,000.00 -840.00 3500015793

1000001088 บรษัิท พรอส ฟารม์า จ ากัด L-IM\2022062961 -17,998.20 -16,820.75 -168.21 3500015793

1000001088 -201,231.20 -188,066.54 -1,880.67

1000001088 -201,231.20 -188,066.54 -1,880.67

1000001110 บรษัิท ธเนศพัฒนา จ ากัด I6506097 -21,000.00 -19,626.17 -196.26 3500015475

1000001110 -21,000.00 -19,626.17 -196.26

1000001110 -21,000.00 -19,626.17 -196.26

1000001113 บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 2227.0565 -37,685.40 -35,220.00 -352.20 3500015636

1000001113 -37,685.40 -35,220.00 -352.20

1000001113 -37,685.40 -35,220.00 -352.20

1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากัด 650677 -1,444.50 -1,350.00 -13.50 3500015996

1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากัด 651139 -4,000.00 -3,738.32 -37.38 3500015996

1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากัด 651140 -9,630.00 -9,000.00 -90.00 3500015996

1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากัด 651655 -4,815.00 -4,500.00 -45.00 3500015996

1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากัด 651681 -5,136.00 -4,800.00 -48.00 3500015996

1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากัด 651714 -8,025.00 -7,500.00 -75.00 3500015996

1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากัด 651810 -2,700.00 -2,523.36 -25.23 3500015996

1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากัด 651811 -4,750.00 -4,439.25 -44.39 3500015996

1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากัด 651943 -8,025.00 -7,500.00 -75.00 3500015996

1000001116 -48,525.50 -45,350.93 -453.50

1000001116 -48,525.50 -45,350.93 -453.50

1000001119 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ   I122060552 -28,034.00 -26,200.00 -262.00 3500015476

1000001119 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ   I122050149 -55,961.00 -52,300.00 -523.00 3500015564

1000001119 -83,995.00 -78,500.00 -785.00

1000001119 -83,995.00 -78,500.00 -785.00

1000001123 บรษัิท ซ ีเมดคิ จ ากัด IVZ6506-0162 -19,750.00 -18,457.94 -184.58 3500015637

1000001123 -19,750.00 -18,457.94 -184.58

1000001123 -19,750.00 -18,457.94 -184.58

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169147112 -11,983.20 -11,199.25 -111.99 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169212682 -3,000.00 -2,803.74 -28.04 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169227399 -30,000.00 -28,037.38 -280.37 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169230243 -26,122.20 -24,413.27 -244.13 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169234606 -15,872.85 -14,834.44 -148.34 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169325477 -15,000.00 -14,018.69 -140.19 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169380910 -42,000.00 -39,252.34 -392.52 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169479273 -39,817.00 -37,212.15 -372.12 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169493536 -105,000.00 -98,130.84 -981.31 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169518647 -4,280.00 -4,000.00 -40.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169540543 -45,000.00 -42,056.07 -420.56 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169547202 -5,100.00 -4,766.36 -47.66 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169556761 -17,636.50 -16,482.71 -164.83 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169612324 -363,372.00 -339,600.00 -3,396.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169620111 -3,600.00 -3,364.49 -33.64 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169620380 -27,991.20 -26,160.00 -261.60 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169629107 -14,980.00 -14,000.00 -140.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169630081 -3,456.10 -3,230.00 -32.30 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169636927 -102,756.00 -96,033.64 -960.34 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169638643 -167,985.00 -156,995.33 -1,569.95 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169645439 -235,400.00 -220,000.00 -2,200.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169646239 -216,675.00 -202,500.00 -2,025.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169663092 -130,000.00 -121,495.33 -1,214.95 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169672066 -9,095.00 -8,500.00 -85.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169683571 -10,914.00 -10,200.00 -102.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169683580 -14,134.70 -13,210.00 -132.10 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169683587 -9,244.80 -8,640.00 -86.40 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169683642 -53,981.50 -50,450.00 -504.50 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169683644 -144,450.00 -135,000.00 -1,350.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169683647 -31,297.50 -29,250.00 -292.50 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169683649 -3,531.00 -3,300.00 -33.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169683695 -5,970.60 -5,580.00 -55.80 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169684126 -137,008.00 -128,044.86 -1,280.45 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169684293 -115,346.00 -107,800.00 -1,078.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169684877 -76,488.95 -71,485.00 -714.85 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169684987 -4,558.20 -4,260.00 -42.60 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169685161 -33,705.00 -31,500.00 -315.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169685224 -112,350.00 -105,000.00 -1,050.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169685302 -78,217.00 -73,100.00 -731.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169686602 -452,396.00 -422,800.00 -4,228.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169687838 -56,817.00 -53,100.00 -531.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169688452 -59,492.00 -55,600.00 -556.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169688852 -10,700.00 -10,000.00 -100.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169711357 -38,520.00 -36,000.00 -360.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169722539 -26,001.00 -24,300.00 -243.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169722540 -9,000.00 -8,411.21 -84.11 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169727359 -19,600.00 -18,317.76 -183.18 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169736839 -28,890.00 -27,000.00 -270.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169739395 -8,774.00 -8,200.00 -82.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169741228 -27,648.80 -25,840.00 -258.40 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169741433 -481,500.00 -450,000.00 -4,500.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169744157 -5,970.60 -5,580.00 -55.80 3500015446



1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169744290 -345,075.00 -322,500.00 -3,225.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169744348 -42,000.00 -39,252.34 -392.52 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169749074 -43,677.40 -40,820.00 -408.20 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169750295 -43,174.50 -40,350.00 -403.50 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169751241 -9,000.00 -8,411.21 -84.11 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169753624 -54,184.80 -50,640.00 -506.40 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169760285 -8,999.88 -8,411.10 -84.11 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169773112 -57,780.00 -54,000.00 -540.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169788942 -256,800.00 -240,000.00 -2,400.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169789611 -83,460.00 -78,000.00 -780.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169789663 -327,420.00 -306,000.00 -3,060.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169789723 -41,387.60 -38,680.00 -386.80 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169789761 -52,237.40 -48,820.00 -488.20 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169791108 -58,165.20 -54,360.00 -543.60 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169791616 -11,984.00 -11,200.00 -112.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169793190 -14,038.40 -13,120.00 -131.20 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169793318 -113,420.00 -106,000.00 -1,060.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169793623 -155,449.60 -145,280.00 -1,452.80 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169808472 -11,299.20 -10,560.00 -105.60 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169811389 -18,746.40 -17,520.00 -175.20 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169816049 -24,610.00 -23,000.00 -230.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169818301 -88,553.20 -82,760.00 -827.60 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169818411 -51,552.60 -48,180.00 -481.80 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169819066 -83,502.80 -78,040.00 -780.40 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169819285 -83,460.00 -78,000.00 -780.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169819341 -60,000.25 -56,075.00 -560.75 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169819369 -31,821.80 -29,740.00 -297.40 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169819632 -27,285.00 -25,500.00 -255.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169819675 -152,736.08 -142,744.00 -1,427.44 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169819913 -64,681.50 -60,450.00 -604.50 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169821283 -25,680.00 -24,000.00 -240.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169832803 -8,346.00 -7,800.00 -78.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169833351 -25,359.00 -23,700.00 -237.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169833352 -12,005.40 -11,220.00 -112.20 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169833923 -8,752.60 -8,180.00 -81.80 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169834046 -51,360.00 -48,000.00 -480.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169834089 -437,416.00 -408,800.00 -4,088.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169834120 -30,122.64 -28,152.00 -281.52 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169834153 -321,000.00 -300,000.00 -3,000.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169834559 -75,809.50 -70,850.00 -708.50 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169834568 -55,212.00 -51,600.00 -516.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169834899 -2,279.10 -2,130.00 -21.30 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169834957 -75,809.50 -70,850.00 -708.50 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169835086 -8,025.00 -7,500.00 -75.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169835362 -44,940.00 -42,000.00 -420.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169835455 -34,561.00 -32,300.00 -323.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169835532 -2,054.40 -1,920.00 -19.20 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169835569 -24,075.00 -22,500.00 -225.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169835586 -7,062.00 -6,600.00 -66.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169835752 -24,610.00 -23,000.00 -230.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169835788 -266,644.00 -249,200.00 -2,492.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169835800 -205,868.00 -192,400.00 -1,924.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169835829 -128,400.00 -120,000.00 -1,200.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169835924 -18,874.80 -17,640.00 -176.40 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169836088 -2,140.00 -2,000.00 -20.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169836097 -11,299.20 -10,560.00 -105.60 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169836345 -17,976.00 -16,800.00 -168.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169836504 -494,340.00 -462,000.00 -4,620.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169837412 -252,520.00 -236,000.00 -2,360.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169837430 -18,361.20 -17,160.00 -171.60 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169837703 -79,993.20 -74,760.00 -747.60 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169838540 -449,828.00 -420,400.00 -4,204.00 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169864693 -9,000.00 -8,411.21 -84.11 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169896473 -26,000.00 -24,299.07 -242.99 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169896484 -6,500.00 -6,074.77 -60.75 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169919917 -63,157.50 -59,025.70 -590.26 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169919930 -122,500.00 -114,485.98 -1,144.86 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1310005625 -14,915.80 -13,940.00 -139.40 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด ก าลังเรยีกใชข้อ้ -39,817.00 -37,212.15 -372.12 3500015446

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169627883 -209,163.60 -195,480.00 -1,954.80 3500015447

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169628123 -233,174.40 -217,920.00 -2,179.20 3500015447

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169663966 -281,945.00 -263,500.00 -2,635.00 3500015447

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169750862 -181,900.00 -170,000.00 -1,700.00 3500015447

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169817450 -181,900.00 -170,000.00 -1,700.00 3500015447

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169819865 -499,476.00 -466,800.00 -4,668.00 3500015447

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169819870 -333,636.70 -311,810.00 -3,118.10 3500015447

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169820605 -449,400.00 -420,000.00 -4,200.00 3500015447

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169820970 -116,587.20 -108,960.00 -1,089.60 3500015447

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169827309 -267,500.00 -250,000.00 -2,500.00 3500015447

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169439690 -20,250.00 -20,250.00 -202.50 3500016156

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169493590 -10,250.00 -10,250.00 -102.50 3500016156

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 1169862167 -22,170.00 -22,170.00 -221.70 3500016156

1000001124 -12,419,098.05 -11,610,079.39 -116,100.77

1000001124 -12,419,098.05 -11,610,079.39 -116,100.77

1000001141 บรษัิท แพลนเน็ต ซายน ์แอดเวอไทซิง่  จ ากัด 117/2022 -25,870.60 -24,178.13 -241.78 3500015794

1000001141 บรษัิท แพลนเน็ต ซายน ์แอดเวอไทซิง่  จ ากัด 118/2022 -40,018.00 -37,400.00 -374.00 3500015794



1000001141 บรษัิท แพลนเน็ต ซายน ์แอดเวอไทซิง่  จ ากัด 119/2022 -16,050.00 -15,000.00 -150.00 3500015794

1000001141 -81,938.60 -76,578.13 -765.78

1000001141 -81,938.60 -76,578.13 -765.78

1000001155 บรษัิท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรเูมนท ์จ ากัด IV20220770 -171,200.00 -160,000.00 -1,600.00 3500015477

1000001155 -171,200.00 -160,000.00 -1,600.00

1000001155 -171,200.00 -160,000.00 -1,600.00

1000001193 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ลนูาร ์แฟคตอรี BL2022000012 -30,816.00 -28,800.00 -288.00 3500015795

1000001193 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ลนูาร ์แฟคตอรี BL2022000014 -13,375.00 -12,500.00 -125.00 3500015795

1000001193 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ลนูาร ์แฟคตอรี BL2022000014 -8,560.00 -8,000.00 -80.00 3500015795

1000001193 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ลนูาร ์แฟคตอรี BL2022000015 -2,675.00 -2,500.00 -25.00 3500015795

1000001193 -55,426.00 -51,800.00 -518.00

1000001193 -55,426.00 -51,800.00 -518.00

1000001211 อทีซี ีไอเดยี กรุป๊ 2207072 -14,873.00 -13,900.00 -139.00 3500015708

1000001211 อทีซี ีไอเดยี กรุป๊ 2207073 -8,239.00 -7,700.00 -77.00 3500015708

1000001211 อทีซี ีไอเดยี กรุป๊ 2207074 -29,960.00 -28,000.00 -280.00 3500015708

1000001211 -53,072.00 -49,600.00 -496.00

1000001211 -53,072.00 -49,600.00 -496.00

1000001235 บรษัิท ซายน์ไบรท์ จ ากัด 65060014 -6,420.00 -6,000.00 -60.00 3500015478

1000001235 -6,420.00 -6,000.00 -60.00

1000001235 -6,420.00 -6,000.00 -60.00

1000001250 บรษัิท พเีอ็นเอ็น เมดคิอล เซอรว์สิ กรุป๊ จ ากัด N65/0234 -3,350.00 -3,130.84 -31.31 3500015479

1000001250 บรษัิท พเีอ็นเอ็น เมดคิอล เซอรว์สิ กรุป๊ จ ากัด N65/0561 -24,000.00 -22,429.91 -224.30 3500015770

1000001250 บรษัิท พเีอ็นเอ็น เมดคิอล เซอรว์สิ กรุป๊ จ ากัด N65/0756 -11,250.00 -10,514.02 -105.14 3500015770

1000001250 -38,600.00 -36,074.77 -360.75

1000001250 -38,600.00 -36,074.77 -360.75

1000001255 บรษัิท นวิ อนุชา แทรเวล แอนด ์เซอรว์สิ จ ากัด 65/093001 -18,000.00 -18,000.00 -180.00 3500015480

1000001255 -18,000.00 -18,000.00 -180.00

1000001255 -18,000.00 -18,000.00 -180.00

1000001268 บรษัิท เพาเวอร ์นาว จ ากัด PN65/0246 -440,882.00 -412,039.25 -4,120.39 3500015481

1000001268 -440,882.00 -412,039.25 -4,120.39

1000001268 -440,882.00 -412,039.25 -4,120.39

1000001276 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เออารพ์ ีเฮาส ์แวร์ 4815 -117,700.00 -110,000.00 -1,100.00 3500015796

1000001276 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เออารพ์ ีเฮาส ์แวร์ 4816 -100,580.00 -94,000.00 -940.00 3500015796

1000001276 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เออารพ์ ีเฮาส ์แวร์ 4817 -123,071.40 -115,020.00 -1,150.20 3500015796

1000001276 -341,351.40 -319,020.00 -3,190.20

1000001276 -341,351.40 -319,020.00 -3,190.20

1000002106 บรษัิท เนชัน่แนล เฮลทแ์คร ์ซสิเท็มส ์จ ากัด 20830117 -23,304.60 -21,780.00 -217.80 3500015482

1000002106 -23,304.60 -21,780.00 -217.80

1000002106 -23,304.60 -21,780.00 -217.80

1000002374 บรษัิท ยไูนเต็ด บสิซเินส โซลชูัน่ส ์ จ ากัด 2022354 -4,386,000.00 -4,099,065.42 -40,990.65 3500015554

1000002374 -4,386,000.00 -4,099,065.42 -40,990.65

1000002374 -4,386,000.00 -4,099,065.42 -40,990.65

1000002381 บรษัิท เซนตเ์มด จ ากัด (มหาชน) SMCC650600792 -799,010.00 -746,738.32 -7,467.38 3500015483

1000002381 -799,010.00 -746,738.32 -7,467.38

1000002381 -799,010.00 -746,738.32 -7,467.38

1000002389 หจก.วงษ์สนิอดุมการไฟฟ้า IV65-06-404 -35,513.30 -33,190.00 -331.90 3500015565

1000002389 -35,513.30 -33,190.00 -331.90

1000002389 -35,513.30 -33,190.00 -331.90

1000002412 บรษัิท มาเฮ ่เมดคิอล จ ากัด MIV22-06196 -60,000.00 -56,074.77 -560.75 3500015638

1000002412 -60,000.00 -56,074.77 -560.75

1000002412 -60,000.00 -56,074.77 -560.75

1000002413 บรษัิท ยทูลิติี ้บสิเินส อัลลายแอนซ ์จ ากัด 202208001 -170,000.00 -158,878.50 -1,588.79 3500015771

1000002413 บรษัิท ยทูลิติี ้บสิเินส อัลลายแอนซ ์จ ากัด 22/05-014 -170,000.00 -158,878.50 -1,588.79 3500015771

1000002413 บรษัิท ยทูลิติี ้บสิเินส อัลลายแอนซ ์จ ากัด 22/07-023 -170,000.00 -158,878.50 -1,588.79 3500015771

1000002413 -510,000.00 -476,635.50 -4,766.37

1000002413 -510,000.00 -476,635.50 -4,766.37

1000002425 บรษัิท ซ-ีเทรดเดอร ์จ ากัด IVC6506-0003 -11,235.00 -10,500.00 -105.00 3500015639

1000002425 -11,235.00 -10,500.00 -105.00

1000002425 -11,235.00 -10,500.00 -105.00

1000002439 บรษัิท เคเจ. ชมภภัูณฑ ์ เมดคิอล จ ากัด IV2207004 -133,000.00 -124,299.07 -1,242.99 3500015670

1000002439 -133,000.00 -124,299.07 -1,242.99

1000002439 -133,000.00 -124,299.07 -1,242.99

1000002450 บรษัิท โมเลคควิลารด์เีอ็กซ ์จ ากัด IV6506015 -231,120.00 -216,000.00 -2,160.00 3500015484

1000002450 -231,120.00 -216,000.00 -2,160.00

1000002450 -231,120.00 -216,000.00 -2,160.00

1000002458 บรษัิทแอคคอรด์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด IV2206102183 -9,600.00 -8,971.96 -89.72 3500015640

1000002458 -9,600.00 -8,971.96 -89.72

1000002458 -9,600.00 -8,971.96 -89.72

1000002460 บรษัิทเอ.เอ็น.เอช.  ไซเอ็นทฟิิค  มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด IV6506/379 -64,200.00 -60,000.00 -600.00 3500015641

1000002460 -64,200.00 -60,000.00 -600.00

1000002460 -64,200.00 -60,000.00 -600.00

1000002461 บรษัิท แอบ๊บอต เมดคิัล (ประเทศไทย)  จ ากัด 5222002894 -125,500.00 -117,289.72 -1,172.90 3500015642

1000002461 -125,500.00 -117,289.72 -1,172.90

1000002461 -125,500.00 -117,289.72 -1,172.90

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001541 -6,250.00 -5,841.12 -58.41 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001595 -22,000.00 -20,560.75 -205.61 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001596 -22,700.00 -21,214.95 -212.15 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001597 -10,000.00 -9,345.79 -93.46 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001598 -37,440.00 -34,990.65 -349.91 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001617 -56,750.00 -53,037.38 -530.37 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001618 -37,440.00 -34,990.65 -349.91 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001619 -20,000.00 -18,691.59 -186.92 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001620 -11,000.00 -10,280.37 -102.80 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001648 -33,000.00 -30,841.12 -308.41 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001659 -33,000.00 -30,841.12 -308.41 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001664 -10,500.00 -9,813.08 -98.13 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001685 -10,500.00 -9,813.08 -98.13 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001693 -12,500.00 -11,682.24 -116.82 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001694 -41,000.00 -38,317.76 -383.18 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001695 -39,000.00 -36,448.60 -364.49 3500015997



1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001696 -56,750.00 -53,037.38 -530.37 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001697 -22,700.00 -21,214.95 -212.15 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001706 -22,000.00 -20,560.75 -205.61 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001707 -5,700.00 -5,327.10 -53.27 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001736 -22,000.00 -20,560.75 -205.61 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001737 -11,000.00 -10,280.37 -102.80 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001738 -6,250.00 -5,841.12 -58.41 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001739 -37,440.00 -34,990.65 -349.91 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001740 -22,000.00 -20,560.75 -205.61 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001741 -22,700.00 -21,214.95 -212.15 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001757 -55,000.00 -51,401.87 -514.02 3500015997

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด IV0001758 -20,500.00 -19,158.88 -191.59 3500015997

1000002464 -707,120.00 -660,859.77 -6,608.61

1000002464 -707,120.00 -660,859.77 -6,608.61

1000002470 บรษัิท พ.ีเอ็ม.พรเีมยีม กรุป๊ จ ากัด 46708 -13,867.20 -12,960.00 -129.60 3500015772

1000002470 บรษัิท พ.ีเอ็ม.พรเีมยีม กรุป๊ จ ากัด 936/46781 -33,705.00 -31,500.00 -315.00 3500015772

1000002470 -47,572.20 -44,460.00 -444.60

1000002470 -47,572.20 -44,460.00 -444.60

1000002474 บรษัิท ฟีนกิซ ์เอ็กเซล จ ากัด DE0565123B -310,424.00 -290,115.89 -2,901.16 3500015982

1000002474 บรษัิท ฟีนกิซ ์เอ็กเซล จ ากัด DE0565415 -83,090.00 -77,654.21 -776.54 3500015982

1000002474 บรษัิท ฟีนกิซ ์เอ็กเซล จ ากัด DE0665180B -662,713.00 -619,357.94 -6,193.58 3500015982

1000002474 -1,056,227.00 -987,128.04 -9,871.28

1000002474 -1,056,227.00 -987,128.04 -9,871.28

1000002477 บรษัิท เอ็มมเีนน้ซ ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด IVW0066315 -6,250.00 -5,841.12 -58.41 3500015643

1000002477 -6,250.00 -5,841.12 -58.41

1000002477 -6,250.00 -5,841.12 -58.41

1000002479 บรษัิท สยาม กลติเตอร ์1957 จ ากัด GT012/0564 -40,000.00 -37,383.18 -373.83 3500015644

1000002479 -40,000.00 -37,383.18 -373.83

1000002479 -40,000.00 -37,383.18 -373.83

1000002481 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เวชภัณฑ ์ แอนด ์เมดแิคร์ VM64-1415 -12,900.00 -12,056.07 -120.56 3500015773

1000002481 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เวชภัณฑ ์ แอนด ์เมดแิคร์ VM65-0027 -21,500.00 -20,093.46 -200.93 3500015773

1000002481 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เวชภัณฑ ์ แอนด ์เมดแิคร์ VM65-0144 -8,600.00 -8,037.38 -80.37 3500015773

1000002481 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เวชภัณฑ ์ แอนด ์เมดแิคร์ VM65-0159 -21,500.00 -20,093.46 -200.93 3500015773

1000002481 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เวชภัณฑ ์ แอนด ์เมดแิคร์ VM65-0165 -17,200.00 -16,074.77 -160.75 3500015773

1000002481 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เวชภัณฑ ์ แอนด ์เมดแิคร์ VM65-0174 -21,500.00 -20,093.46 -200.93 3500015773

1000002481 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เวชภัณฑ ์ แอนด ์เมดแิคร์ VM65-0186 -43,000.00 -40,186.92 -401.87 3500015773

1000002481 -146,200.00 -136,635.52 -1,366.34

1000002481 -146,200.00 -136,635.52 -1,366.34

1000002482 บรษัิท ท าเนียบ เอ็นจเินียริง่ จ ากัด IV-043/65 -15,000.00 -14,018.69 -140.19 3500015671

1000002482 -15,000.00 -14,018.69 -140.19

1000002482 -15,000.00 -14,018.69 -140.19

1000002484 หา้งหุน้สว่นจ ากัด กลุสวสัดิซ์ัพพลาย 6512 -48,043.00 -44,900.00 -449.00 3500015566

1000002484 -48,043.00 -44,900.00 -449.00

1000002484 -48,043.00 -44,900.00 -449.00

1000002487 บรษัิท สแตนดารด์ ออรโ์ธซสิ จ ากัด IV65034195 -9,000.00 -8,411.21 -84.11 3500015774

1000002487 บรษัิท สแตนดารด์ ออรโ์ธซสิ จ ากัด IV65044496 -1,350.00 -1,261.68 -12.62 3500015774

1000002487 บรษัิท สแตนดารด์ ออรโ์ธซสิ จ ากัด IV65054625 -31,500.00 -29,439.25 -294.39 3500015774

1000002487 บรษัิท สแตนดารด์ ออรโ์ธซสิ จ ากัด IV65054695 -4,500.00 -4,205.61 -42.06 3500015774

1000002487 -46,350.00 -43,317.75 -433.18

1000002487 -46,350.00 -43,317.75 -433.18

1000002491 บรษัิท ไบโอคอททอน จ ากัด IV22003224 -12,000.00 -11,214.95 -112.15 3500015775

1000002491 บรษัิท ไบโอคอททอน จ ากัด IV22003495 -3,360.00 -3,140.19 -31.40 3500015775

1000002491 บรษัิท ไบโอคอททอน จ ากัด IV22004041 -5,600.00 -5,233.64 -52.34 3500015775

1000002491 บรษัิท ไบโอคอททอน จ ากัด IV22005299 -3,600.00 -3,364.49 -33.64 3500015775

1000002491 บรษัิท ไบโอคอททอน จ ากัด IV22005949 -4,500.00 -4,205.61 -42.06 3500015775

1000002491 บรษัิท ไบโอคอททอน จ ากัด IV22005973 -5,600.00 -5,233.64 -52.34 3500015775

1000002491 บรษัิท ไบโอคอททอน จ ากัด IV22006412 -10,800.00 -10,093.46 -100.93 3500015775

1000002491 -45,460.00 -42,485.98 -424.86

1000002491 -45,460.00 -42,485.98 -424.86

1000002493 บรษัิทบ.ีเอ็ล.ฮัว้ จ ากัด 65010039 -24,075.00 -22,500.00 -225.00 3500015983

1000002493 บรษัิทบ.ีเอ็ล.ฮัว้ จ ากัด 65010124 -431,424.00 -403,200.00 -4,032.00 3500015983

1000002493 บรษัิทบ.ีเอ็ล.ฮัว้ จ ากัด 65010727 -35,952.00 -33,600.00 -336.00 3500015983

1000002493 บรษัิทบ.ีเอ็ล.ฮัว้ จ ากัด 65011876 -54,570.00 -51,000.00 -510.00 3500015983

1000002493 บรษัิทบ.ีเอ็ล.ฮัว้ จ ากัด 65016666 -35,952.00 -33,600.00 -336.00 3500015983

1000002493 บรษัิทบ.ีเอ็ล.ฮัว้ จ ากัด 65019456 -312,975.00 -292,500.00 -2,925.00 3500015983

1000002493 -894,948.00 -836,400.00 -8,364.00

1000002493 -894,948.00 -836,400.00 -8,364.00

1000002497 บรษัิท บอรเ์นียว เมดคิัล จ ากัด IV0085548 -46,720.00 -43,663.55 -436.64 3500015776

1000002497 บรษัิท บอรเ์นียว เมดคิัล จ ากัด IV0085867 -23,360.00 -21,831.78 -218.32 3500015776

1000002497 บรษัิท บอรเ์นียว เมดคิัล จ ากัด IV0086102 -23,360.00 -21,831.78 -218.32 3500015776

1000002497 -93,440.00 -87,327.11 -873.28

1000002497 -93,440.00 -87,327.11 -873.28

1000002498 บรษัิทเซอรไ์คลฟ์ จ ากัด ORV6504011 -4,280.00 -4,000.00 -40.00 3500015672

1000002498 -4,280.00 -4,000.00 -40.00

1000002498 -4,280.00 -4,000.00 -40.00

1000002502 บรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดิง้ จ ากัด 31I22006356 -7,500.00 -7,009.35 -70.09 3500015777

1000002502 บรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดิง้ จ ากัด 31I22008588 -14,980.00 -14,000.00 -140.00 3500015777

1000002502 บรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดิง้ จ ากัด 31I22016173 -12,000.00 -11,214.95 -112.15 3500015777

1000002502 บรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดิง้ จ ากัด 31I22016873 -30,000.00 -28,037.38 -280.37 3500015777

1000002502 บรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดิง้ จ ากัด 31I22016913 -17,120.00 -16,000.00 -160.00 3500015777

1000002502 บรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดิง้ จ ากัด 31I22022539 -30,000.00 -28,037.38 -280.37 3500015777

1000002502 บรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดิง้ จ ากัด 31I22023170 -3,600.00 -3,364.49 -33.64 3500015777

1000002502 บรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดิง้ จ ากัด 31I22024447 -37,500.00 -35,046.73 -350.47 3500015777

1000002502 -152,700.00 -142,710.28 -1,427.09

1000002502 -152,700.00 -142,710.28 -1,427.09

1000002504 บรษัิท เอ็ดวารด์ส ์ไลฟ์ไซเอ็นซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด 4047742 -68,000.00 -63,551.40 -635.51 3500015673

1000002504 -68,000.00 -63,551.40 -635.51

1000002504 -68,000.00 -63,551.40 -635.51

1000002510 บรษัิทฟารม์า่ไลน์ จ ากัด SI22-05609 -60,000.00 -56,074.77 -560.75 3500015778



1000002510 บรษัิทฟารม์า่ไลน์ จ ากัด SI22-07211 -10,290.00 -9,616.82 -96.17 3500015778

1000002510 บรษัิทฟารม์า่ไลน์ จ ากัด SI22-08848 -8,820.00 -8,242.99 -82.43 3500015778

1000002510 บรษัิทฟารม์า่ไลน์ จ ากัด SI22-08870 -52,500.00 -49,065.42 -490.65 3500015778

1000002510 บรษัิทฟารม์า่ไลน์ จ ากัด SI22-10730 -4,850.00 -4,532.71 -45.33 3500015778

1000002510 บรษัิทฟารม์า่ไลน์ จ ากัด SI22-12525 -75,000.00 -70,093.46 -700.93 3500015778

1000002510 บรษัิทฟารม์า่ไลน์ จ ากัด SI22-12734 -2,100.00 -1,962.62 -19.63 3500015778

1000002510 -213,560.00 -199,588.79 -1,995.89

1000002510 -213,560.00 -199,588.79 -1,995.89

1000002511 บรษัิทโฟนกิซ ์จ ากัด AR220601061 -22,603.75 -21,125.00 -211.25 3500015645

1000002511 -22,603.75 -21,125.00 -211.25

1000002511 -22,603.75 -21,125.00 -211.25

1000002512 บรษัิท ฟอรแ์คส ซายน์เอนซ ์ คอนซัลแตนท ์จ ากัด IVFSC6505058 -21,000.00 -19,626.17 -196.26 3500015709

1000002512 บรษัิท ฟอรแ์คส ซายน์เอนซ ์ คอนซัลแตนท ์จ ากัด IVFSC6505059 -9,000.00 -8,411.21 -84.11 3500015709

1000002512 บรษัิท ฟอรแ์คส ซายน์เอนซ ์ คอนซัลแตนท ์จ ากัด IVFSC6506013 -167,100.00 -156,168.22 -1,561.68 3500015709

1000002512 -197,100.00 -184,205.60 -1,842.05

1000002512 -197,100.00 -184,205.60 -1,842.05

1000002514 บรษัิทโกลบอล เมดเิคลิ โซลชูัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด 432/IV21648/1 -11,880.00 -11,102.80 -111.03 3500015710

1000002514 บรษัิทโกลบอล เมดเิคลิ โซลชูัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด 432/IV21649 -129,440.00 -120,971.96 -1,209.72 3500015710

1000002514 -141,320.00 -132,074.76 -1,320.75

1000002514 -141,320.00 -132,074.76 -1,320.75

1000002516 บรษัิทยอี ีเมดคิอล ซสิเต็มส ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 26863 -300,832.00 -281,151.40 -2,811.51 3500015485

1000002516 บรษัิทยอี ีเมดคิอล ซสิเต็มส ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 27378 -35,633.33 -33,302.18 -333.02 3500015485

1000002516 -336,465.33 -314,453.58 -3,144.53

1000002516 -336,465.33 -314,453.58 -3,144.53

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08020995 -29,000.00 -27,102.80 -271.03 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08020996 -14,590.00 -13,635.51 -136.36 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08031976 -9,300.00 -8,691.59 -86.92 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08032768 -13,000.00 -12,149.53 -121.50 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08033301 -31,000.00 -28,971.96 -289.72 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08033302 -15,500.00 -14,485.98 -144.86 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08033777 -29,000.00 -27,102.80 -271.03 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08033778 -26,400.00 -24,672.90 -246.73 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08040375 -7,295.00 -6,817.76 -68.18 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08040732 -16,000.00 -14,953.27 -149.53 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08040947 -7,800.00 -7,289.72 -72.90 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08040948 -20,800.00 -19,439.25 -194.39 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08040949 -2,600.00 -2,429.91 -24.30 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08040950 -20,800.00 -19,439.25 -194.39 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08041194 -15,600.00 -14,579.44 -145.79 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08041253 -29,000.00 -27,102.80 -271.03 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08041596 -15,500.00 -14,485.98 -144.86 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08041597 -15,500.00 -14,485.98 -144.86 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08042033 -31,000.00 -28,971.96 -289.72 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08051866 -15,500.00 -14,485.98 -144.86 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08051867 -15,500.00 -14,485.98 -144.86 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08051868 -8,754.00 -8,181.31 -81.81 3500015998

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) 22IN08051869 -3,200.00 -2,990.65 -29.91 3500015998

1000002517 -392,639.00 -366,952.31 -3,669.54

1000002517 -392,639.00 -366,952.31 -3,669.54

1000002518 บรษัิท เยนเนอรร์าลดร๊ักสเ์ฮา้ส ์ จ ากัด 20012762 -9,000.00 -8,411.21 -84.11 3500015646

1000002518 -9,000.00 -8,411.21 -84.11

1000002518 -9,000.00 -8,411.21 -84.11

1000002520 บรษัิทเฮลท ์แคร ์เทคโนโลยี ่จ ากัด 003/107 -19,163.70 -17,910.00 -179.10 3500015647

1000002520 -19,163.70 -17,910.00 -179.10

1000002520 -19,163.70 -17,910.00 -179.10

1000002521 บรษัิท ฮอสปิแคร ์จ ากัด 6412-68997 -18,000.00 -16,822.43 -168.22 3500015648

1000002521 บรษัิท ฮอสปิแคร ์จ ากัด 6505-69947 -6,000.00 -5,607.48 -56.07 3500015648

1000002521 -24,000.00 -22,429.91 -224.29

1000002521 -24,000.00 -22,429.91 -224.29

1000002525 บรษัิท ไอแคร ์เมดคิัล จ ากัด BL65-04/219 -17,100.00 -15,981.31 -159.81 3500015999

1000002525 บรษัิท ไอแคร ์เมดคิัล จ ากัด BL65-05/475 -190,000.00 -177,570.09 -1,775.70 3500015999

1000002525 บรษัิท ไอแคร ์เมดคิัล จ ากัด BL65-05/548 -11,400.00 -10,654.21 -106.54 3500015999

1000002525 บรษัิท ไอแคร ์เมดคิัล จ ากัด BL65-06/027 -190,000.00 -177,570.09 -1,775.70 3500015999

1000002525 บรษัิท ไอแคร ์เมดคิัล จ ากัด BL65-06/028 -38,000.00 -35,514.02 -355.14 3500015999

1000002525 บรษัิท ไอแคร ์เมดคิัล จ ากัด BL64-09/406 -290,000.00 -271,028.04 -2,710.28 3500016252

1000002525 -736,500.00 -688,317.76 -6,883.17

1000002525 -736,500.00 -688,317.76 -6,883.17

1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากัด A6502809 -3,960.00 -3,700.93 -37.01 3500015797

1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากัด A6502913 -2,200.00 -2,056.07 -20.56 3500015797

1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากัด A6503102 -2,200.00 -2,056.07 -20.56 3500015797

1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากัด A6503103 -4,400.00 -4,112.15 -41.12 3500015797

1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากัด A6503106 -6,600.00 -6,168.22 -61.68 3500015797

1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากัด A6503131 -18,000.00 -16,822.43 -168.22 3500015797

1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากัด A6503354 -2,300.00 -2,149.53 -21.50 3500015797

1000002527 -39,660.00 -37,065.40 -370.65

1000002527 -39,660.00 -37,065.40 -370.65

1000002528 บรษัิท อนิเตอรฟ์ารม์าแคร ์จ ากัด 65202314 -160,500.00 -150,000.00 -1,500.00 3500015798

1000002528 บรษัิท อนิเตอรฟ์ารม์าแคร ์จ ากัด 65202315 -128,400.00 -120,000.00 -1,200.00 3500015798

1000002528 บรษัิท อนิเตอรฟ์ารม์าแคร ์จ ากัด 65202454 -150,000.00 -140,186.92 -1,401.87 3500015798

1000002528 บรษัิท อนิเตอรฟ์ารม์าแคร ์จ ากัด 65202455 -321,000.00 -300,000.00 -3,000.00 3500015798

1000002528 -759,900.00 -710,186.92 -7,101.87

1000002528 -759,900.00 -710,186.92 -7,101.87

1000002533 บรษัิทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน  (ไทย)  จ ากัด 973172912 -54,450.00 -50,887.85 -508.88 3500016000

1000002533 บรษัิทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน  (ไทย)  จ ากัด 975659737 -3,493.55 -3,265.00 -32.65 3500016000

1000002533 บรษัิทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน  (ไทย)  จ ากัด 975659749 -10,807.00 -10,100.00 -101.00 3500016000

1000002533 บรษัิทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน  (ไทย)  จ ากัด 975673634 -10,807.00 -10,100.00 -101.00 3500016000

1000002533 บรษัิทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน  (ไทย)  จ ากัด 975674220 -29,724.60 -27,780.00 -277.80 3500016000

1000002533 บรษัิทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน  (ไทย)  จ ากัด 975674223 -89,880.00 -84,000.00 -840.00 3500016000



1000002533 บรษัิทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน  (ไทย)  จ ากัด 975674224 -9,309.00 -8,700.00 -87.00 3500016000

1000002533 บรษัิทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน  (ไทย)  จ ากัด 975676728 -3,493.55 -3,265.00 -32.65 3500016000

1000002533 บรษัิทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน  (ไทย)  จ ากัด 975676729 -47,080.00 -44,000.00 -440.00 3500016000

1000002533 บรษัิทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน  (ไทย)  จ ากัด 975676838 -10,486.00 -9,800.00 -98.00 3500016000

1000002533 บรษัิทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน  (ไทย)  จ ากัด 975676839 -10,068.70 -9,410.00 -94.10 3500016000

1000002533 บรษัิทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน  (ไทย)  จ ากัด 975682650 -59,450.00 -55,560.75 -555.61 3500016000

1000002533 บรษัิทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน  (ไทย)  จ ากัด 975682651 -59,450.00 -55,560.75 -555.61 3500016000

1000002533 บรษัิทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน  (ไทย)  จ ากัด 975684549 -488,134.00 -456,200.00 -4,562.00 3500016000

1000002533 -886,633.40 -828,629.35 -8,286.30

1000002533 -886,633.40 -828,629.35 -8,286.30

1000002540 บรษัิท เอ็ม ด ีซ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 6504215 -2,900.00 -2,710.28 -27.10 3500015984

1000002540 บรษัิท เอ็ม ด ีซ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 6504908 -71,600.00 -66,915.89 -669.16 3500015984

1000002540 บรษัิท เอ็ม ด ีซ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 6504968 -24,260.00 -22,672.90 -226.73 3500015984

1000002540 -98,760.00 -92,299.07 -922.99

1000002540 -98,760.00 -92,299.07 -922.99

1000002543 บรษัิทเมดโฟกัส จ ากัด 2204-009 -26,000.00 -24,299.07 -242.99 3500015567

1000002543 บรษัิทเมดโฟกัส จ ากัด 2205-016 -13,000.00 -12,149.53 -121.50 3500015567

1000002543 บรษัิทเมดโฟกัส จ ากัด 2206-067 -91,000.00 -85,046.73 -850.47 3500015567

1000002543 -130,000.00 -121,495.33 -1,214.96

1000002543 -130,000.00 -121,495.33 -1,214.96

1000002547 บรษัิท เนเชอรัล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากัด 22/06-0058 -16,371.00 -15,300.00 -153.00 3500015779

1000002547 -16,371.00 -15,300.00 -153.00

1000002547 -16,371.00 -15,300.00 -153.00

1000002548 บรษัิทเนชัน่แนล เฮลทแ์คร ์ ซสิเท็มส ์จ ากัด 20830116 -180,487.50 -168,679.91 -1,686.80 3500015486

1000002548 -180,487.50 -168,679.91 -1,686.80

1000002548 -180,487.50 -168,679.91 -1,686.80

1000002549 บรษัิทแนชเชอเรลิ มเีดยี จ ากัด 650/1462 -10,000.00 -9,345.79 -93.46 3500015649

1000002549 -10,000.00 -9,345.79 -93.46

1000002549 -10,000.00 -9,345.79 -93.46

1000002553 บรษัิทอยุเฮง อนิเตอรเ์นชัน่แนล   เฮลทแ์คร ์จ ากัด 1-2-2022000805 -13,332.20 -12,460.00 -124.60 3500015650

1000002553 -13,332.20 -12,460.00 -124.60

1000002553 -13,332.20 -12,460.00 -124.60

1000002554 บรษัิท ออมนเิมด จ ากัด 9202 -10,000.00 -9,345.79 -93.46 3500015780

1000002554 บรษัิท ออมนเิมด จ ากัด 9223 -14,100.00 -13,177.57 -131.78 3500015780

1000002554 บรษัิท ออมนเิมด จ ากัด 9224 -4,700.00 -4,392.52 -43.93 3500015780

1000002554 -28,800.00 -26,915.88 -269.17

1000002554 -28,800.00 -26,915.88 -269.17

1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด 65023179 -6,676.00 -6,239.25 -62.39 3500015799

1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด 65024838 -66,760.00 -62,392.52 -623.93 3500015799

1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด 65026364 -20,028.00 -18,717.76 -187.18 3500015799

1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด 65026365 -33,380.00 -31,196.26 -311.96 3500015799

1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด 65026366 -33,380.00 -31,196.26 -311.96 3500015799

1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด 65027472 -44,940.00 -42,000.00 -420.00 3500015799

1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด 65028951 -214,000.00 -200,000.00 -2,000.00 3500015799

1000002557 -419,164.00 -391,742.05 -3,917.42

1000002557 -419,164.00 -391,742.05 -3,917.42

1000002563 บรษัิทโพสเฮลทแ์คร ์จ ากัด 220410929 -3,019.92 -2,822.36 -28.22 3500015800

1000002563 บรษัิทโพสเฮลทแ์คร ์จ ากัด 220511631 -6,900.00 -6,448.60 -64.49 3500015800

1000002563 บรษัิทโพสเฮลทแ์คร ์จ ากัด 220610155 -30,000.00 -28,037.38 -280.37 3500015800

1000002563 บรษัิทโพสเฮลทแ์คร ์จ ากัด 220610959 -30,000.00 -28,037.38 -280.37 3500015800

1000002563 -69,919.92 -65,345.72 -653.45

1000002563 -69,919.92 -65,345.72 -653.45

1000002564 หา้งหุน้สว่นจ ากัดแพทยภัณฑ์ 22966/65 -7,800.00 -7,289.72 -72.90 3500015801

1000002564 หา้งหุน้สว่นจ ากัดแพทยภัณฑ์ 23019/65 -3,900.00 -3,644.86 -36.45 3500015801

1000002564 หา้งหุน้สว่นจ ากัดแพทยภัณฑ์ 23042/65 -15,600.00 -14,579.44 -145.79 3500015801

1000002564 -27,300.00 -25,514.02 -255.14

1000002564 -27,300.00 -25,514.02 -255.14

1000002566 บรษัิท พวี ีคอรเ์ปอเรชัน่ จ ากัด INV22040004 -48,600.00 -45,420.56 -454.21 3500015711

1000002566 บรษัิท พวี ีคอรเ์ปอเรชัน่ จ ากัด INV22050011 -48,600.00 -45,420.56 -454.21 3500015711

1000002566 -97,200.00 -90,841.12 -908.42

1000002566 -97,200.00 -90,841.12 -908.42

1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ป.เวชชปูกรณ์ IV6505098 -7,200.00 -6,728.97 -67.29 3500016001

1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ป.เวชชปูกรณ์ IV6505103 -1,800.00 -1,682.24 -16.82 3500016001

1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ป.เวชชปูกรณ์ IV6505121 -4,800.00 -4,485.98 -44.86 3500016001

1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ป.เวชชปูกรณ์ IV6506030 -2,500.00 -2,336.45 -23.36 3500016001

1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ป.เวชชปูกรณ์ IV6506035 -4,850.00 -4,532.71 -45.33 3500016001

1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ป.เวชชปูกรณ์ IV6506046 -4,850.00 -4,532.71 -45.33 3500016001

1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ป.เวชชปูกรณ์ IV6506050 -1,940.00 -1,813.08 -18.13 3500016001

1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ป.เวชชปูกรณ์ IV6506071 -1,200.00 -1,121.50 -11.22 3500016001

1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ป.เวชชปูกรณ์ IV6506076 -9,700.00 -9,065.42 -90.65 3500016001

1000002567 -38,840.00 -36,299.06 -362.99

1000002567 -38,840.00 -36,299.06 -362.99

1000002578 บรษัิทสเปซเมด จ ากัด SP6507-0052 -4,280.00 -4,000.00 -40.00 3500015487

1000002578 -4,280.00 -4,000.00 -40.00

1000002578 -4,280.00 -4,000.00 -40.00

1000002579 บรษัิทสหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 8080147672 -8,000.00 -7,476.64 -74.77 3500015488

1000002579 บรษัิทสหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 9110382670 -29,425.00 -27,500.00 -275.00 3500015488

1000002579 บรษัิทสหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 9110382672 -5,906.40 -5,520.00 -55.20 3500015488

1000002579 บรษัิทสหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 9110382964 -642.00 -600.00 -6.00 3500015488

1000002579 บรษัิทสหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 9110365269 -7,297.40 -6,820.00 -68.20 3500016002

1000002579 บรษัิทสหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 9110371505 -23,540.00 -22,000.00 -220.00 3500016002

1000002579 บรษัิทสหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 9110372972 -19,260.00 -18,000.00 -180.00 3500016002

1000002579 บรษัิทสหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 9110373545 -1,284.00 -1,200.00 -12.00 3500016002

1000002579 บรษัิทสหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 9110377278 -12,947.00 -12,100.00 -121.00 3500016002

1000002579 บรษัิทสหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 9110382671 -8,292.50 -7,750.00 -77.50 3500016002

1000002579 บรษัิทสหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 9110382674 -12,947.00 -12,100.00 -121.00 3500016002

1000002579 บรษัิทสหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 9110382676 -5,906.40 -5,520.00 -55.20 3500016002

1000002579 -135,447.70 -126,586.64 -1,265.87

1000002579 -135,447.70 -126,586.64 -1,265.87



1000002581 บรษัิทซปุเปอรก์ริ๊พ จ ากัด IV-65/1875 -14,400.00 -13,457.94 -134.58 3500015985

1000002581 บรษัิทซปุเปอรก์ริ๊พ จ ากัด IV-65/2040 -9,800.00 -9,158.88 -91.59 3500015985

1000002581 บรษัิทซปุเปอรก์ริ๊พ จ ากัด IV-65/2041 -3,920.00 -3,663.55 -36.64 3500015985

1000002581 บรษัิทซปุเปอรก์ริ๊พ จ ากัด IV-65/2139 -9,800.00 -9,158.88 -91.59 3500015985

1000002581 บรษัิทซปุเปอรก์ริ๊พ จ ากัด IV-65/2140 -11,760.00 -10,990.65 -109.91 3500015985

1000002581 บรษัิทซปุเปอรก์ริ๊พ จ ากัด IV-65/2141 -11,760.00 -10,990.65 -109.91 3500015985

1000002581 บรษัิทซปุเปอรก์ริ๊พ จ ากัด IV-65/2224 -4,600.00 -4,299.07 -42.99 3500015985

1000002581 -66,040.00 -61,719.62 -617.21

1000002581 -66,040.00 -61,719.62 -617.21

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6509584 -9,900.00 -9,252.34 -92.52 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6513642 -14,400.00 -13,457.94 -134.58 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6514684 -28,125.00 -26,285.05 -262.85 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6514686 -17,100.00 -15,981.31 -159.81 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6514692 -9,600.00 -8,971.96 -89.72 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6516419 -7,200.00 -6,728.97 -67.29 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6516424 -17,100.00 -15,981.31 -159.81 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6516753 -9,900.00 -9,252.34 -92.52 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6516764 -12,500.00 -11,682.24 -116.82 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6516952 -26,000.00 -24,299.07 -242.99 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6517179 -4,200.00 -3,925.23 -39.25 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6517997 -3,000.00 -2,803.74 -28.04 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6518039 -1,350.00 -1,261.68 -12.62 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6518343 -14,100.00 -13,177.57 -131.78 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6518348 -1,200.00 -1,121.50 -11.22 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6518355 -16,200.00 -15,140.19 -151.40 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6518964 -22,400.00 -20,934.58 -209.35 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6519247 -1,600.00 -1,495.33 -14.95 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6519499 -3,600.00 -3,364.49 -33.64 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6519522 -26,000.00 -24,299.07 -242.99 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6519527 -8,250.00 -7,710.28 -77.10 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6519875 -7,200.00 -6,728.97 -67.29 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6520352 -16,200.00 -15,140.19 -151.40 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6520356 -15,000.00 -14,018.69 -140.19 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6520788 -7,600.00 -7,102.80 -71.03 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6521284 -11,750.00 -10,981.31 -109.81 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6521289 -3,000.00 -2,803.74 -28.04 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6521296 -2,320.00 -2,168.22 -21.68 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6522173 -11,625.00 -10,864.49 -108.64 3500016003

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด IV6522176 -26,000.00 -24,299.07 -242.99 3500016003

1000002587 -354,420.00 -331,233.67 -3,312.32

1000002587 -354,420.00 -331,233.67 -3,312.32

1000002590 บรษัิท ไทยเมดคิอลนอรท์อสีต ์จ ากัด IVTN65020169 -63,000.00 -58,878.50 -588.79 3500015781

1000002590 บรษัิท ไทยเมดคิอลนอรท์อสีต ์จ ากัด IVTN65060546 -48,000.00 -44,859.81 -448.60 3500015781

1000002590 -111,000.00 -103,738.31 -1,037.39

1000002590 -111,000.00 -103,738.31 -1,037.39

1000002591 บรษัิทลนิเด ้(ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน) 14612407 -24,218.95 -22,634.53 -226.35 3500015782

1000002591 บรษัิทลนิเด ้(ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน) 14622045 -10,491.35 -9,805.00 -98.05 3500015782

1000002591 -34,710.30 -32,439.53 -324.40

1000002591 -34,710.30 -32,439.53 -324.40

1000002592 บรษัิท ไทคณู เมดคิอล จ ากัด 58029 -54,400.00 -50,841.12 -508.41 3500015651

1000002592 -54,400.00 -50,841.12 -508.41

1000002592 -54,400.00 -50,841.12 -508.41

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด IS6500012488 -10,500.00 -9,813.08 -98.13 3500015986

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด IS6500018443 -4,000.00 -3,738.32 -37.38 3500015986

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด IS6500022084 -6,000.00 -5,607.48 -56.07 3500015986

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด IS6500023656 -1,200.00 -1,121.50 -11.22 3500015986

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด IS6500027953 -1,200.00 -1,121.50 -11.22 3500015986

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด IS6500027954 -2,750.00 -2,570.09 -25.70 3500015986

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด IS6500031164 -2,751.00 -2,571.03 -25.71 3500015986

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด IS6500039442 -2,000.00 -1,869.16 -18.69 3500015986

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด IS6500054175 -10,500.00 -9,813.08 -98.13 3500015986

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด IS6500056041 -1,110.00 -1,037.38 -10.37 3500015986

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด IS6500069937 -2,751.00 -2,571.03 -25.71 3500015986

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด IS6500070269 -1,200.00 -1,121.50 -11.22 3500015986

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด IS6500094554 -1,200.00 -1,121.50 -11.22 3500015986

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด IS6500099493 -665.00 -621.50 -6.22 3500015986

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด IS6500105208 -7,500.00 -7,009.35 -70.09 3500015986

1000002594 -55,327.00 -51,707.50 -517.08

1000002594 -55,327.00 -51,707.50 -517.08

1000002595 บรษัิท เทคโนเมดคิัล  จ ากัด (มหาชน) 22041332 -12,500.00 -11,682.24 -116.82 3500015802

1000002595 บรษัิท เทคโนเมดคิัล  จ ากัด (มหาชน) 22060395 -25,500.00 -23,831.78 -238.32 3500015802

1000002595 บรษัิท เทคโนเมดคิัล  จ ากัด (มหาชน) 22060686 -7,000.00 -6,542.06 -65.42 3500015802

1000002595 บรษัิท เทคโนเมดคิัล  จ ากัด (มหาชน) 22061058 -9,500.00 -8,878.50 -88.79 3500015802

1000002595 บรษัิท เทคโนเมดคิัล  จ ากัด (มหาชน) 22061223 -5,200.00 -4,859.81 -48.60 3500015802

1000002595 -59,700.00 -55,794.39 -557.95

1000002595 -59,700.00 -55,794.39 -557.95

1000002596 บรษัิท ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร ์จ ากัด 8220616368 -9,309.00 -8,700.00 -87.00 3500015803

1000002596 บรษัิท ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร ์จ ากัด 8220620050 -15,000.00 -14,018.69 -140.19 3500015803

1000002596 บรษัิท ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร ์จ ากัด 8220620051 -3,750.00 -3,504.67 -35.05 3500015803

1000002596 -28,059.00 -26,223.36 -262.24

1000002596 -28,059.00 -26,223.36 -262.24

1000002597 บรษัิทท.ีโอ.เคมคีอลส ์(1979) จ ากัด T6504/11064 -540.00 -504.67 -5.05 3500015987

1000002597 บรษัิทท.ีโอ.เคมคีอลส ์(1979) จ ากัด T6504/11681 -1,800.00 -1,682.24 -16.82 3500015987

1000002597 บรษัิทท.ีโอ.เคมคีอลส ์(1979) จ ากัด T6504/12395 -5,400.00 -5,046.73 -50.47 3500015987

1000002597 บรษัิทท.ีโอ.เคมคีอลส ์(1979) จ ากัด T6505/10448 -9,000.00 -8,411.21 -84.11 3500015987

1000002597 บรษัิทท.ีโอ.เคมคีอลส ์(1979) จ ากัด T6505/10452 -4,600.00 -4,299.07 -42.99 3500015987

1000002597 บรษัิทท.ีโอ.เคมคีอลส ์(1979) จ ากัด T6505/10779 -1,800.00 -1,682.24 -16.82 3500015987

1000002597 บรษัิทท.ีโอ.เคมคีอลส ์(1979) จ ากัด T6505/11804 -18,000.00 -16,822.43 -168.22 3500015987



1000002597 บรษัิทท.ีโอ.เคมคีอลส ์(1979) จ ากัด T6505/11958 -4,375.00 -4,088.79 -40.89 3500015987

1000002597 บรษัิทท.ีโอ.เคมคีอลส ์(1979) จ ากัด T6506/10908 -10,400.00 -9,719.63 -97.20 3500015987

1000002597 บรษัิทท.ีโอ.เคมคีอลส ์(1979) จ ากัด T6506/11673 -1,800.00 -1,682.24 -16.82 3500015987

1000002597 -57,715.00 -53,939.25 -539.39

1000002597 -57,715.00 -53,939.25 -539.39

1000002600 บรษัิท ทรานสเ์มดคิ (ประเทศไทย)  จ ากัด IN220621 -91,600.00 -85,607.48 -856.07 3500015674

1000002600 -91,600.00 -85,607.48 -856.07

1000002600 -91,600.00 -85,607.48 -856.07

1000002608 บรษัิทยโูทเป้ียน จ ากัด IU6502180 -29,000.00 -27,102.80 -271.03 3500015783

1000002608 บรษัิทยโูทเป้ียน จ ากัด IU6503171 -8,800.00 -8,224.30 -82.24 3500015783

1000002608 บรษัิทยโูทเป้ียน จ ากัด IU6505200 -2,700.00 -2,523.36 -25.23 3500015783

1000002608 บรษัิทยโูทเป้ียน จ ากัด PR2203052 -13,800.00 -12,897.20 -128.97 3500015783

1000002608 -54,300.00 -50,747.66 -507.47

1000002608 -54,300.00 -50,747.66 -507.47

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด 8220302226 -7,800.00 -7,289.72 -72.90 3500015988

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด 8220400521 -17,200.00 -16,074.77 -160.75 3500015988

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด 8220400524 -8,700.00 -8,130.84 -81.31 3500015988

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด 8220401859 -6,400.00 -5,981.31 -59.81 3500015988

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด 8220500734 -5,800.00 -5,420.56 -54.21 3500015988

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด 8220501129 -17,200.00 -16,074.77 -160.75 3500015988

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด 8220600689 -3,100.00 -2,897.20 -28.97 3500015988

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด 8220600861 -6,400.00 -5,981.31 -59.81 3500015988

1000002611 -72,600.00 -67,850.48 -678.51

1000002611 -72,600.00 -67,850.48 -678.51

1000002613 บรษัิทดับบลวิทซี ีคอมพวิเตอร ์จ ากัด INV1065070190 -32,956.00 -30,800.00 -308.00 3500015652

1000002613 -32,956.00 -30,800.00 -308.00

1000002613 -32,956.00 -30,800.00 -308.00

1000002614 บรษัิท ซนีธิ ไซเอนซ ์จ ากัด 64-08-2884 -5,243.00 -4,900.00 -49.00 3500016004

1000002614 บรษัิท ซนีธิ ไซเอนซ ์จ ากัด 65-04-1167 -7,704.00 -7,200.00 -72.00 3500016004

1000002614 บรษัิท ซนีธิ ไซเอนซ ์จ ากัด 65-05-1447 -11,556.00 -10,800.00 -108.00 3500016004

1000002614 บรษัิท ซนีธิ ไซเอนซ ์จ ากัด IV65-03-0764 -2,354.00 -2,200.00 -22.00 3500016058

1000002614 -26,857.00 -25,100.00 -251.00

1000002614 -26,857.00 -25,100.00 -251.00

1000002615 บรษัิทโซวคิ จ ากัด 138097 -7,020.00 -6,560.75 -65.61 3500015489

1000002615 บรษัิทโซวคิ จ ากัด 133404 -17,550.00 -16,401.87 -164.02 3500015712

1000002615 บรษัิทโซวคิ จ ากัด 133544 -5,670.00 -5,299.07 -52.99 3500015712

1000002615 -30,240.00 -28,261.69 -282.62

1000002615 -30,240.00 -28,261.69 -282.62

1000002619 บรษัิทเกรท๊เตอรม์ายบาซนิ จ ากัด 1-1-2-2022003518 -1,264.80 -1,182.06 -11.82 3500015804

1000002619 บรษัิทเกรท๊เตอรม์ายบาซนิ จ ากัด 1-1-2-2022003800 -11,770.00 -11,000.00 -110.00 3500015804

1000002619 บรษัิทเกรท๊เตอรม์ายบาซนิ จ ากัด 1-1-2-2022004325 -2,300.50 -2,150.00 -21.50 3500015804

1000002619 -15,335.30 -14,332.06 -143.32

1000002619 -15,335.30 -14,332.06 -143.32

1000002624 บรษัิทเอส.เอส.เอ็นยเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ ากัด 05/136(16/65) -130,000.00 -121,495.33 -1,214.95 3500015490

1000002624 -130,000.00 -121,495.33 -1,214.95

1000002624 -130,000.00 -121,495.33 -1,214.95

1000002636 บรษัิทตะวนัแม็คไวสซ ์จ ากัด   IVT-2202140 -21,000.00 -19,626.17 -196.26 3500015653

1000002636 บรษัิทตะวนัแม็คไวสซ ์จ ากัด   IVT-2203257 -14,000.00 -13,084.11 -130.84 3500015653

1000002636 -35,000.00 -32,710.28 -327.10

1000002636 -35,000.00 -32,710.28 -327.10

1000002648 บรษัิท บางกอก ดรัก จ ากัด IS22-23843 -16,000.00 -14,953.27 -149.53 3500015805

1000002648 บรษัิท บางกอก ดรัก จ ากัด SI22-33349 -10,000.00 -9,345.79 -93.46 3500015805

1000002648 บรษัิท บางกอก ดรัก จ ากัด SI22-35495 -81,000.00 -75,700.93 -757.01 3500015805

1000002648 บรษัิท บางกอก ดรัก จ ากัด SI22-37085 -10,000.00 -9,345.79 -93.46 3500015805

1000002648 -117,000.00 -109,345.78 -1,093.46

1000002648 -117,000.00 -109,345.78 -1,093.46

1000002673 บรษัิท เฮลทแ์ครค์อนเนคชัน่ จ ากัด HCC-IV202204005 -15,200.00 -14,205.61 -142.06 3500015806

1000002673 บรษัิท เฮลทแ์ครค์อนเนคชัน่ จ ากัด HCC-IV202204006 -370,000.00 -345,794.39 -3,457.94 3500015806

1000002673 บรษัิท เฮลทแ์ครค์อนเนคชัน่ จ ากัด HCC-IV202204007 -420,000.00 -392,523.36 -3,925.23 3500015806

1000002673 บรษัิท เฮลทแ์ครค์อนเนคชัน่ จ ากัด HCC-IV202204008 -136,800.00 -127,850.47 -1,278.50 3500015806

1000002673 บรษัิท เฮลทแ์ครค์อนเนคชัน่ จ ากัด HCC-IV202204010 -420,000.00 -392,523.36 -3,925.23 3500015806

1000002673 บรษัิท เฮลทแ์ครค์อนเนคชัน่ จ ากัด HCC-IV202207002 -12,600.00 -11,775.70 -117.76 3500015806

1000002673 -1,374,600.00 -1,284,672.89 -12,846.72

1000002673 -1,374,600.00 -1,284,672.89 -12,846.72

1000002691 บรษัิท เอ็นจ-์เพาเวอร ์เซอรว์สิเซส จ ากัด EPTV-6506028 -39,857.50 -37,250.00 -372.50 3500015568

1000002691 -39,857.50 -37,250.00 -372.50

1000002691 -39,857.50 -37,250.00 -372.50

1000002693 บรษัิท เอลเมค มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด IS6500143 -115,025.00 -107,500.00 -1,075.00 3500015445

1000002693 บรษัิท เอลเมค มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด IS6500144 -13,375.00 -12,500.00 -125.00 3500015569

1000002693 -128,400.00 -120,000.00 -1,200.00

1000002693 -128,400.00 -120,000.00 -1,200.00

1000002701 บรษัิท ดเีคเค ดไิวซ ์จ ากัด 5059803690A -4,856,200.00 -4,538,504.67 -45,385.05 3500015491

1000002701 -4,856,200.00 -4,538,504.67 -45,385.05

1000002701 -4,856,200.00 -4,538,504.67 -45,385.05

1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากัด AI0001/65040610 -19,000.00 -17,757.01 -177.57 3500016005

1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากัด AI0001/65040821 -14,000.00 -13,084.11 -130.84 3500016005

1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากัด RI/122050081 -39,600.00 -37,009.35 -370.09 3500016005

1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากัด RI/122050563 -2,120.00 -1,981.31 -19.81 3500016005

1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากัด RI/122050564 -49,500.00 -46,261.68 -462.62 3500016005

1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากัด RI/122050565 -21,000.00 -19,626.17 -196.26 3500016005

1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากัด RI/122050692 -1,520.00 -1,420.56 -14.21 3500016005

1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากัด RI/122050693 -2,650.00 -2,476.64 -24.77 3500016005

1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากัด RI/122060143 -19,000.00 -17,757.01 -177.57 3500016005

1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากัด RI/122060179 -21,000.00 -19,626.17 -196.26 3500016005

1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากัด RI/122060180 -99,000.00 -92,523.36 -925.23 3500016005

1000002713 -288,390.00 -269,523.37 -2,695.23

1000002713 -288,390.00 -269,523.37 -2,695.23

1000002731 บรษัิท คอนตเินนเตลิ-ฟารม์ จ ากัด 220200732 -1,920.00 -1,794.39 -17.94 3500015675

1000002731 บรษัิท คอนตเินนเตลิ-ฟารม์ จ ากัด 220400364 -7,200.00 -6,728.97 -67.29 3500015675



1000002731 -9,120.00 -8,523.36 -85.23

1000002731 -9,120.00 -8,523.36 -85.23

1000002736 บรษัิท ยเูนียนเมดดคิอล (ประเทศไทย) จ ากัด IVB-22050098 -35,310.00 -33,000.00 -330.00 3500015676

1000002736 -35,310.00 -33,000.00 -330.00

1000002736 -35,310.00 -33,000.00 -330.00

1000002792 บรษัิท ลนิาเรยี เคมภัีณฑ ์(ประเทศไทย) จ ากัด 22/105 -2,688,375.00 -2,512,500.00 -25,125.00 3500015654

1000002792 -2,688,375.00 -2,512,500.00 -25,125.00

1000002792 -2,688,375.00 -2,512,500.00 -25,125.00

1000002795 หา้งหุน้สว่นจ ากัด แชมเป้ียน เมดคิอล CR641201 -28,000.00 -26,168.22 -261.68 3500015713

1000002795 หา้งหุน้สว่นจ ากัด แชมเป้ียน เมดคิอล CR650301 -28,000.00 -26,168.22 -261.68 3500015713

1000002795 หา้งหุน้สว่นจ ากัด แชมเป้ียน เมดคิอล CR650302 -16,800.00 -15,700.93 -157.01 3500015713

1000002795 -72,800.00 -68,037.37 -680.37

1000002795 -72,800.00 -68,037.37 -680.37

1000004521 บรษัิท สยามซานทิารแีวรอ์นิดัสทร ีจ ากัด 1000756506 -63,302.27 -59,161.00 -591.61 3500015570

1000004521 -63,302.27 -59,161.00 -591.61

1000004521 -63,302.27 -59,161.00 -591.61

1000004543 บรษัิท ออล กูด๊ โปรดักส ์จ ากัด INV2021070068 -12,626.00 -11,800.00 -118.00 3500015677

1000004543 -12,626.00 -11,800.00 -118.00

1000004543 -12,626.00 -11,800.00 -118.00

1000008502 บรษัิท วแีคร ์เซลส ์แอนด ์ เซอรว์สิ จ ากัด BV6506-007 -4,268,020.00 -3,988,803.74 -39,888.04 3500015571

1000008502 บรษัิท วแีคร ์เซลส ์แอนด ์ เซอรว์สิ จ ากัด BV6506-010 -5,400,000.00 -5,046,728.97 -50,467.29 3500015571

1000008502 -9,668,020.00 -9,035,532.71 -90,355.33

1000008502 -9,668,020.00 -9,035,532.71 -90,355.33

1000009596 บรษัิท หนึง่สองสามสี ่เน็กซ ์จ ากัด 0018/2022 -686,930.53 -641,991.15 -6,419.91 3500015572

1000009596 -686,930.53 -641,991.15 -6,419.91

1000009596 -686,930.53 -641,991.15 -6,419.91

1000009646 บรษัิท อนิทเิกรทเต็ด เมดคิอล เซอรว์สิ จ ากัด S3-6507/002 -15,000.00 -14,018.69 -140.19 3500015492

1000009646 บรษัิท อนิทเิกรทเต็ด เมดคิอล เซอรว์สิ จ ากัด S3-6507/006 -113,650.00 -106,214.95 -1,062.15 3500015492

1000009646 -128,650.00 -120,233.64 -1,202.34

1000009646 -128,650.00 -120,233.64 -1,202.34

1000009652 บรษัิท พัลซ ไซเอนซ ์จ ากัด IV6506011 -760,000.00 -710,280.37 -7,102.80 3500015714

1000009652 บรษัิท พัลซ ไซเอนซ ์จ ากัด IV6506012 -490,000.00 -457,943.93 -4,579.44 3500015714

1000009652 -1,250,000.00 -1,168,224.30 -11,682.24

1000009652 -1,250,000.00 -1,168,224.30 -11,682.24

1000009683 บรษัิท เอช ด ีเมดคิอล จ ากัด IV65012421 -7,000.00 -6,542.06 -65.42 3500015678

1000009683 -7,000.00 -6,542.06 -65.42

1000009683 -7,000.00 -6,542.06 -65.42

1000009689 บรษัิท เมโทร เมดคิอล จ ากัด 6503007 -500.00 -467.29 -4.67 3500015807

1000009689 บรษัิท เมโทร เมดคิอล จ ากัด 6503014 -6,600.00 -6,168.22 -61.68 3500015807

1000009689 บรษัิท เมโทร เมดคิอล จ ากัด 6503026 -1,500.00 -1,401.87 -14.02 3500015807

1000009689 บรษัิท เมโทร เมดคิอล จ ากัด MM6505011 -1,000.00 -934.58 -9.35 3500015807

1000009689 บรษัิท เมโทร เมดคิอล จ ากัด MM6505016 -6,600.00 -6,168.22 -61.68 3500015807

1000009689 บรษัิท เมโทร เมดคิอล จ ากัด MM6505019 -1,000.00 -934.58 -9.35 3500015807

1000009689 บรษัิท เมโทร เมดคิอล จ ากัด MM6505020 -6,600.00 -6,168.22 -61.68 3500015807

1000009689 -23,800.00 -22,242.98 -222.43

1000009689 -23,800.00 -22,242.98 -222.43

1000009729 บรษัิท เมค ไอเดยี ดไีซน ์จ ากัด IV-2022050007 -13,910.00 -13,000.00 -130.00 3500015655

1000009729 -13,910.00 -13,000.00 -130.00

1000009729 -13,910.00 -13,000.00 -130.00

1000009773 บรษัิท เมดเดฟ เฮ็ลธแ์คร ์จ ากัด IV2207004 -6,890.80 -6,440.00 -64.40 3500015784

1000009773 บรษัิท เมดเดฟ เฮ็ลธแ์คร ์จ ากัด IV2207005 -6,684.83 -6,247.50 -62.48 3500015784

1000009773 บรษัิท เมดเดฟ เฮ็ลธแ์คร ์จ ากัด IV2207006 -6,684.83 -6,247.50 -62.48 3500015784

1000009773 -20,260.46 -18,935.00 -189.36

1000009773 -20,260.46 -18,935.00 -189.36

1000009777 บา้นไรไ่ออุน่ 6506-0014 -2,800.00 -2,800.00 -28.00 3500015493

1000009777 -2,800.00 -2,800.00 -28.00

1000009777 -2,800.00 -2,800.00 -28.00

1000009781 บรษัิท ซซีซี ีเซอรว์สิ แอนด ์ซัพพลาย จ ากัด INV2022080001 -14,712.50 -13,750.00 -137.50 3500015656

1000009781 -14,712.50 -13,750.00 -137.50

1000009781 -14,712.50 -13,750.00 -137.50

1000009790 บรษัิท พาตารแ์ลบ (2517) จ ากัด IV2050404 -5,000.00 -4,672.90 -46.73 3500015715

1000009790 บรษัิท พาตารแ์ลบ (2517) จ ากัด IV2050505 -30,000.00 -28,037.38 -280.37 3500015715

1000009790 -35,000.00 -32,710.28 -327.10

1000009790 -35,000.00 -32,710.28 -327.10

1000009820 บรษัิท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จ ากัด IR6507068 -4,901.67 -4,581.00 -45.81 3500015494

1000009820 -4,901.67 -4,581.00 -45.81

1000009820 -4,901.67 -4,581.00 -45.81

1000009825 บรษัิท ไบรท ์แอดวานซ ์เทค จ ากัด 22/0555 -73,900.00 -69,065.42 -690.65 3500015573

1000009825 -73,900.00 -69,065.42 -690.65

1000009825 -73,900.00 -69,065.42 -690.65

1000009835 บรษัิท เอ็ม.แซท.ด.ี คารเ์ซ็นเตอร ์จ ากัด RE6508/027 -25,000.00 -23,364.49 -233.64 3500015657

1000009835 -25,000.00 -23,364.49 -233.64

1000009835 -25,000.00 -23,364.49 -233.64

1000009853 บรษัิท ไอเดยี แอด จ ากัด IV6505080 -5,350.00 -5,000.00 -50.00 3500015679

1000009853 -5,350.00 -5,000.00 -50.00

1000009853 -5,350.00 -5,000.00 -50.00

1000009854 บรษัิท แทน เทค อนิโนเวชัน่ จ ากัด IN-650054 -50,000.00 -46,728.97 -467.29 3500015574

1000009854 -50,000.00 -46,728.97 -467.29

1000009854 -50,000.00 -46,728.97 -467.29

1000009862 นายวษิณุ ประดษิฐศลิป์ 24 สงิหาคม 2565 -135,000.00 -135,000.00 -1,350.00 3500015495

1000009862 -135,000.00 -135,000.00 -1,350.00

1000009862 -135,000.00 -135,000.00 -1,350.00

1000009868 บรษัิท สยามเมริก์ จ ากัด 6507001 -31,200.00 -29,158.88 -291.59 3500015658

1000009868 -31,200.00 -29,158.88 -291.59

1000009868 -31,200.00 -29,158.88 -291.59

1000009871 หา้งหุน้สว่นจ ากัด คอมมอนกรุพ๊ 650124 -5,136.00 -4,800.00 -48.00 3500015496

1000009871 -5,136.00 -4,800.00 -48.00

1000009871 -5,136.00 -4,800.00 -48.00

1000009878 บรษัิท มาดอนน่า แฟบรคิ จ ากัด 46/2277 -40,446.00 -37,800.00 -378.00 3500015497

1000009878 -40,446.00 -37,800.00 -378.00

1000009878 -40,446.00 -37,800.00 -378.00



1000009886 บรษัิท อัพทรยู ูครเีอทนวิ จ ากัด IN650602 -15,836.00 -14,800.00 -148.00 3500015659

1000009886 -15,836.00 -14,800.00 -148.00

1000009886 -15,836.00 -14,800.00 -148.00

1000009894 บรษัิท ไบโอเอนทสิท ์จ ากัด IV-20220700023 -20,865.00 -19,500.00 -195.00 3500015660

1000009894 -20,865.00 -19,500.00 -195.00

1000009894 -20,865.00 -19,500.00 -195.00

1000009898 บรษัิท พเีออ ี(เทรดดิง้) จ ากัด 654/32694 -145,000.00 -135,514.02 -1,355.14 3500015680

1000009898 -145,000.00 -135,514.02 -1,355.14

1000009898 -145,000.00 -135,514.02 -1,355.14

1000009909 บรษัิท วาย แอนด ์บ ีเอนเนอย ีเทรดดิง้ จ ากัด YBIN25650057 -4,494.00 -4,200.00 -42.00 3500015498

1000009909 -4,494.00 -4,200.00 -42.00

1000009909 -4,494.00 -4,200.00 -42.00

1000009914 หา้งหุน้สว่นจ ากัด พร-ีวนั RT65-07-006-2 -26,215.00 -24,500.00 -245.00 3500015661

1000009914 -26,215.00 -24,500.00 -245.00

1000009914 -26,215.00 -24,500.00 -245.00

1000009970 นายสทิธโิชค จ าหลัก 15 สงิหาคม 2565 -25,000.00 -25,000.00 -250.00 3500015499

1000009970 นายสทิธโิชค จ าหลัก 002.ทส.01.65/134 -9,392.00 0.00 0.00 3500016118

1000009970 -34,392.00 -25,000.00 -250.00

1000009970 -34,392.00 -25,000.00 -250.00

-79,090,956.47 -73,940,261.00 -739,402.67
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002.ทส.65/025 701001 น.ส. นุชจรนิทร ์ศภุกลุ -98,000.00 THB 3500016019 คา่ตอบแทนแพทยรั์งสเีดอืนกรกฎาคม64-เม.ย.65 21/9/2022 21/9/2022 -98,000.00 -980.00
701001 -98,000.00 THB -98,000.00 -980.00
701001 -98,000.00 THB -98,000.00 -980.00

002.ทส.65/025 801029 นาง จริพร เหลา่ธรรมทัศน์ -117,000.00 THB 3500016015 คา่ตอบแทนแพทยรั์งสเีดอืนกรกฎาคม64-เม.ย.65 21/9/2022 21/9/2022 -117,000.00 -1,170.00
002.ทส.65/027 801029 นาง จริพร เหลา่ธรรมทัศน์ -94,500.00 THB 3500016104 คา่ตอบแทนรังสแีพทยสํ์าหรับโครงการวจัิยฯก.ค.65 21/9/2022 21/9/2022 -94,500.00 -945.00

801029 -211,500.00 THB -211,500.00 -2,115.00
801029 -211,500.00 THB -211,500.00 -2,115.00

001.คพ.65/ล008 803171 น.ส. สจุนิดา เกรยีงสมทุร -15,400.00 THB 3500016216 คา่ตอบแทนเวรถวายงาน เดอืนสงิหาคม 2565 21/9/2022 21/9/2022 -15,400.00 -154.00
803171 -15,400.00 THB -15,400.00 -154.00
803171 -15,400.00 THB -15,400.00 -154.00

001.คพ.65/ล008 803389 น.ส. วรนิกาญจน ์เจอืจันทร์ -14,000.00 THB 3500016217 คา่ตอบแทนเวรถวายงาน เดอืนสงิหาคม 2565 21/9/2022 21/9/2022 -14,000.00 -140.00
803389 -14,000.00 THB -14,000.00 -140.00
803389 -14,000.00 THB -14,000.00 -140.00

002.ทส.65/025 803968 น.ส. นําฝน ทวอีัสนี -176,000.00 THB 3500016013 คา่ตอบแทนแพทยรั์งสเีดอืนกรกฎาคม64-เม.ย.65 21/9/2022 21/9/2022 -176,000.00 -1,760.00
2.ทส.01.65/651.1 803968 น.ส. นําฝน ทวอีัสนี -2,500.00 THB 3500016099 คา่จัดประชมุคณะกรรมการ 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
002.ทส.65/027 803968 น.ส. นําฝน ทวอีัสนี -64,500.00 THB 3500016108 คา่ตอบแทนรังสแีพทยสํ์าหรับโครงการวจัิยฯก.ค.65 21/9/2022 21/9/2022 -64,500.00 -645.00

803968 -243,000.00 THB -240,500.00 -2,405.00
803968 -243,000.00 THB -240,500.00 -2,405.00

22 ม.ิย. 65 804125 น.ส. ปฏญิญา ปัจจุสนันท์ -4,500.00 THB 3500016009 30/9/2022 30/9/2022 0.00 0.00
804125 -4,500.00 THB 0.00 0.00
804125 -4,500.00 THB 0.00 0.00

22 ม.ิย. 65 804147 น.ส. กรีต ิจริะวัฒนผลนิ -4,500.00 THB 3500016008 30/9/2022 30/9/2022 0.00 0.00
804147 -4,500.00 THB 0.00 0.00
804147 -4,500.00 THB 0.00 0.00

22 ม.ิย. 65 804152 น.ส. ฐติาภา ธงชัย -5,000.00 THB 3500016007 30/9/2022 30/9/2022 0.00 0.00
804152 -5,000.00 THB 0.00 0.00
804152 -5,000.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.04.65/261 805020 นาย ปรเมษฐ ์วงษา -3,000.00 THB 3500016128 คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสถานที 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
805020 -3,000.00 THB 0.00 0.00
805020 -3,000.00 THB 0.00 0.00

002.สว.65/094 809134 นาย ชศัูกด ิลมิสกลุ -40,000.00 THB 3500016091 คา่เบยีประชมุ 21/9/2022 21/9/2022 -40,000.00 -400.00
809134 -40,000.00 THB -40,000.00 -400.00
809134 -40,000.00 THB -40,000.00 -400.00

002.ทส.01.65/115 810282 น.ส. ศริรัิตน ์หรัิญรัตน์ -59,800.00 THB 3500016124 คา่โครงการเตรยีมความพรอ้มนักศกึษาใหมฯ่ 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
810282 -59,800.00 THB 0.00 0.00
810282 -59,800.00 THB 0.00 0.00

.วพศส.01.65/2028 812001 น.ส. วรณิช หนิทอง -50,000.00 THB 3500016010 โครงการวจัิยไมโครไบโอมในลําไส ้ 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
812001 -50,000.00 THB 0.00 0.00
812001 -50,000.00 THB 0.00 0.00

02.พย.02.65/1419 812237 น.ส. อศิรา ผวิชัย -4,500.00 THB 3500016011 โครงการวจัิย 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
812237 -4,500.00 THB 0.00 0.00
812237 -4,500.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.65/025 813567 นาย ณัฐ วมิลศริิ -188,000.00 THB 3500016014 คา่ตอบแทนแพทยรั์งสเีดอืนกรกฎาคม64-เม.ย.65 21/9/2022 21/9/2022 -188,000.00 -1,880.00
002.ทส.65/027 813567 นาย ณัฐ วมิลศริิ -67,500.00 THB 3500016109 คา่ตอบแทนรังสแีพทยสํ์าหรับโครงการวจัิยฯก.ค.65 21/9/2022 21/9/2022 -67,500.00 -675.00

813567 -255,500.00 THB -255,500.00 -2,555.00
813567 -255,500.00 THB -255,500.00 -2,555.00

002.ทส.65/025 815016 นาง มัณฑพรรณ พชิญางกรู -157,000.00 THB 3500016016 คา่ตอบแทนแพทยรั์งสเีดอืนกรกฎาคม64-เม.ย.65 21/9/2022 21/9/2022 -157,000.00 -1,570.00
002.ทส.65/027 815016 นาง มัณฑพรรณ พชิญางกรู -48,000.00 THB 3500016105 คา่ตอบแทนรังสแีพทยสํ์าหรับโครงการวจัิยฯก.ค.65 21/9/2022 21/9/2022 -48,000.00 -480.00

815016 -205,000.00 THB -205,000.00 -2,050.00
815016 -205,000.00 THB -205,000.00 -2,050.00

001.คพ.65/ล008 815144 น.ส. หทัยชนก วมิลู -61,600.00 THB 3500016211 คา่ตอบแทนเวรถวายงาน เดอืนสงิหาคม 2565 21/9/2022 21/9/2022 -61,600.00 -616.00
815144 -61,600.00 THB -61,600.00 -616.00
815144 -61,600.00 THB -61,600.00 -616.00

001.คพ.65/ล008 815145 น.ส. ปารม ีไพหนูศรี -29,400.00 THB 3500016213 คา่ตอบแทนเวรถวายงาน เดอืนสงิหาคม 2565 21/9/2022 21/9/2022 -29,400.00 -294.00
815145 -29,400.00 THB -29,400.00 -294.00
815145 -29,400.00 THB -29,400.00 -294.00

001.คพ.65/ล008 815146 น.ส. เอมอร อตุอดุม -63,000.00 THB 3500016214 คา่ตอบแทนเวรถวายงาน เดอืนสงิหาคม 2565 21/9/2022 21/9/2022 -63,000.00 -630.00
815146 -63,000.00 THB -63,000.00 -630.00
815146 -63,000.00 THB -63,000.00 -630.00

001.คพ.65/ล008 815147 น.ส. พรทวิา แพชัยภูมิ -9,800.00 THB 3500016215 คา่ตอบแทนเวรถวายงาน เดอืนสงิหาคม 2565 21/9/2022 21/9/2022 -9,800.00 -98.00
815147 -9,800.00 THB -9,800.00 -98.00
815147 -9,800.00 THB -9,800.00 -98.00

001.คพ.65/ล008 815149 น.ส. ณัฐภรณ์ อนิออ่น -78,400.00 THB 3500016212 คา่ตอบแทนเวรถวายงาน เดอืนสงิหาคม 2565 21/9/2022 21/9/2022 -78,400.00 -784.00
815149 -78,400.00 THB -78,400.00 -784.00
815149 -78,400.00 THB -78,400.00 -784.00

002.ทส.08.65/135 900256 นาง รดา เพ็ชรขัน -17,783.65 THB 3500016092 คา่โครงการปัจฉิมนเิทศนักศกึษาฯ 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
002.ทส.08.65/099 900256 นาง รดา เพ็ชรขัน -13,780.00 THB 3500016094 คา่ทพัีก 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00

900256 -31,563.65 THB 0.00 0.00
900256 -31,563.65 THB 0.00 0.00

25082565 900386 น.ส. อรวรยี ์องิคเตชะ -25,000.00 THB 3500016181 30/9/2022 30/9/2022 -25,000.00 -250.00
900386 -25,000.00 THB -25,000.00 -250.00
900386 -25,000.00 THB -25,000.00 -250.00

.วพศส.01.65/2001 900401 น.ส. บญุญาดา ตันตระกลู -704.06 THB 3500016088 คา่จัดทําป้ายไวนลิ 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
900401 -704.06 THB 0.00 0.00
900401 -704.06 THB 0.00 0.00

002.ทส.01.65/134 901066 นาย พรีวุฒ ิมาไชย -1,392.00 THB 3500016122 คา่ใชจ้่ายประชาสัมพันธรั์บนักศกึษา 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
901066 -1,392.00 THB 0.00 0.00
901066 -1,392.00 THB 0.00 0.00

04.รพ.07.65/1196 1000000001 ศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิ สภากาชาดไทย -136,800.00 THB 3500016203 คา่สง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฎบิัตกิาร 21/9/2022 21/10/2022 0.00 0.00
1000000001 -136,800.00 THB 0.00 0.00
1000000001 -136,800.00 THB 0.00 0.00

22060114 1000000090 บรษัิท เกทท์งิเก (ไทยแลนด)์ จํากัด -12,639.38 THB 3500015450 30/9/2022 30/9/2022 -11,812.50 -118.13
22060168 1000000090 บรษัิท เกทท์งิเก (ไทยแลนด)์ จํากัด -158,360.00 THB 3500015450 30/9/2022 30/9/2022 -148,000.00 -1,480.00
22070188 1000000090 บรษัิท เกทท์งิเก (ไทยแลนด)์ จํากัด -26,500.00 THB 3500015622 30/9/2022 30/9/2022 -24,766.36 -247.66
22060089 1000000090 บรษัิท เกทท์งิเก (ไทยแลนด)์ จํากัด -19,527.50 THB 3500016162 30/9/2022 30/9/2022 -18,250.00 -182.50

1000000090 -217,026.88 THB -202,828.86 -2,028.29
1000000090 -217,026.88 THB -202,828.86 -2,028.29

001.ซจ.65/3331 1000000244 บรษัิท อะแฟรร์ทีธูเด็นตัลแล็บ  จํากัด -2,675.00 THB 3500016090 คา่จัดทําชนิงานทันตกรรม 21/9/2022 21/10/2022 -2,500.00 -25.00
1000000244 -2,675.00 THB -2,500.00 -25.00
1000000244 -2,675.00 THB -2,500.00 -25.00

2565/0564 1000000267 บรษัิท เอ็น พ ีอนิเตอรเ์ทรด จํากัด -4,000.00 THB 3500016151 30/9/2022 30/9/2022 -3,738.32 -37.38
2565/1352 1000000267 บรษัิท เอ็น พ ีอนิเตอรเ์ทรด จํากัด -50,000.00 THB 3500016151 30/9/2022 30/9/2022 -46,728.97 -467.29
2565/1884 1000000267 บรษัิท เอ็น พ ีอนิเตอรเ์ทรด จํากัด -7,750.00 THB 3500016151 30/9/2022 30/9/2022 -7,242.99 -72.43
2565/2497 1000000267 บรษัิท เอ็น พ ีอนิเตอรเ์ทรด จํากัด -15,500.00 THB 3500016151 15/9/2022 15/9/2022 -14,485.98 -144.86
2565/2705 1000000267 บรษัิท เอ็น พ ีอนิเตอรเ์ทรด จํากัด -8,000.00 THB 3500016151 30/9/2022 30/9/2022 -7,476.64 -74.77

1000000267 -85,250.00 THB -79,672.90 -796.73
1000000267 -85,250.00 THB -79,672.90 -796.73

111/5507 1000000270 หา้งหุน้สว่นสามัญ ไพโอเนยีร ์ออ๊กซเิยน่ 2553 -3,800.00 THB 3500016165 30/9/2022 30/9/2022 -3,551.40 -35.51
111/5508 1000000270 หา้งหุน้สว่นสามัญ ไพโอเนยีร ์ออ๊กซเิยน่ 2553 -100.00 THB 3500016165 30/9/2022 30/9/2022 -93.45 -0.93

1000000270 -3,900.00 THB -3,644.85 -36.44
1000000270 -3,900.00 THB -3,644.85 -36.44

26128/65 1000000271 บรษัิท โบวเ์มด ย.ูเค. (เอเชยี)  จํากัด -15,702.00 THB 3500016155 30/9/2022 30/9/2022 -14,674.77 -146.75
1000000271 -15,702.00 THB -14,674.77 -146.75
1000000271 -15,702.00 THB -14,674.77 -146.75

GE6507387 1000000274 บรษัิท เบสท ์อคีวปิเมน้ท ์เซ็นเตอร ์ จํากัด -3,360.00 THB 3500016158 30/9/2022 30/9/2022 -3,360.00 -33.60
GE6509709 1000000274 บรษัิท เบสท ์อคีวปิเมน้ท ์เซ็นเตอร ์ จํากัด -7,800.00 THB 3500016158 30/9/2022 30/9/2022 -7,289.72 -72.90

1000000274 -11,160.00 THB -10,649.72 -106.50
1000000274 -11,160.00 THB -10,649.72 -106.50

22082565 1000000275 นายธัญญ ์ศรหีาบตุร -660,000.00 THB 3500016179 30/9/2022 30/9/2022 -660,000.00 -6,600.00
1000000275 -660,000.00 THB -660,000.00 -6,600.00
1000000275 -660,000.00 THB -660,000.00 -6,600.00

IV6502-A-00012 1000000317 บรษัิท เบสทเ์อเบลิเทรดดงิ จํากัด -3,755.00 THB 3500016168 30/9/2022 30/9/2022 -3,509.35 -35.09
IV6503-A-00015 1000000317 บรษัิท เบสทเ์อเบลิเทรดดงิ จํากัด -15,025.00 THB 3500016168 30/9/2022 30/9/2022 -14,042.06 -140.42

1000000317 -18,780.00 THB -17,551.41 -175.51
1000000317 -18,780.00 THB -17,551.41 -175.51

INV6508-02 1000000370 บรษัิท เอสเอสซ ีอนิดัสเทรยีล จํากัด -92,876.00 THB 3500016182 30/9/2022 30/9/2022 -86,800.00 -868.00
1000000370 -92,876.00 THB -86,800.00 -868.00
1000000370 -92,876.00 THB -86,800.00 -868.00

NV6504/1195 1000000390 บรษัิท ยโูนเวท เน็ตเวริค์ จํากัด -12,750.00 THB 3500016167 30/9/2022 30/9/2022 -12,750.00 -127.50
NV6507/0283 1000000390 บรษัิท ยโูนเวท เน็ตเวริค์ จํากัด -6,360.00 THB 3500016167 30/9/2022 30/9/2022 -6,360.00 -63.60

1000000390 -19,110.00 THB -19,110.00 -191.10
1000000390 -19,110.00 THB -19,110.00 -191.10

R037/2565 1000000425 บรษัิท ครัวจนิตนา จํากัด -72,900.00 THB 3500016187 30/9/2022 30/9/2022 -72,900.00 -729.00
1000000425 -72,900.00 THB -72,900.00 -729.00
1000000425 -72,900.00 THB -72,900.00 -729.00

023/65 1000000447 บรษัิท ทวนิ เอสพดี ีคอนสตรัคชัน  จํากัด -8,449,000.00 THB 3500016175 คา่กอ่สรา้ง สพด311/2564 งวด10/10 30/9/2022 30/9/2022 -7,896,261.68 -78,962.62
1000000447 -8,449,000.00 THB -7,896,261.68 -78,962.62
1000000447 -8,449,000.00 THB -7,896,261.68 -78,962.62

IV22050545 1000000453 บรษัิท ท.ีเจ.แอนนมิัล เฮลท ์จํากัด -11,250.00 THB 3500016169 30/9/2022 30/9/2022 -11,250.00 -112.50
1000000453 -11,250.00 THB -11,250.00 -112.50
1000000453 -11,250.00 THB -11,250.00 -112.50

24/8/65 1000000454 นางกัญญรส แชม่อบุล -3,900.00 THB 3500016180 30/9/2022 30/9/2022 -3,900.00 -39.00
24082565 1000000454 นางกัญญรส แชม่อบุล -11,000.00 THB 3500016180 30/9/2022 30/9/2022 -11,000.00 -110.00

1000000454 -14,900.00 THB -14,900.00 -149.00
1000000454 -14,900.00 THB -14,900.00 -149.00

002.ทส.01.65/742 1000000496 บรษัิท แมจกิ เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด -50,000.00 THB 3500016085 คา่โครงการพัฒนาความร่วมมอืฯ 21/9/2022 21/10/2022 -46,728.97 -467.29
002.ทส.02.65/106 1000000496 บรษัิท แมจกิ เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด -57,600.00 THB 3500016085 คา่เขา้ทพัีก 21/9/2022 21/10/2022 -53,831.77 -538.32
002.ทส.02.65/109 1000000496 บรษัิท แมจกิ เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด -49,600.00 THB 3500016085 คา่เขา้ทพัีก 21/9/2022 21/10/2022 -46,355.14 -463.56
02.พย.01.65/1601 1000000496 บรษัิท แมจกิ เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด -240,000.00 THB 3500016085 คา่โครงการประชมุวชิาการฯ 21/9/2022 21/10/2022 -224,299.06 -2,242.99

1000000496 -397,200.00 THB -371,214.94 -3,712.16
1000000496 -397,200.00 THB -371,214.94 -3,712.16

65080311 1000000499 บรษัิท เพ็ทสเปเชยีลลสิต ์จํากัด -15,974.00 THB 3500016051 30/9/2022 30/9/2022 -14,928.97 -149.29
1000000499 -15,974.00 THB -14,928.97 -149.29
1000000499 -15,974.00 THB -14,928.97 -149.29

6508001 1000000506 บรษัิท ไทย เศรษฐ ีจํากัด -5,617.50 THB 3500016171 30/9/2022 30/9/2022 -5,250.00 -52.50
1000000506 -5,617.50 THB -5,250.00 -52.50



1000000506 -5,617.50 THB -5,250.00 -52.50
001.10.3.65/202 1000000533 บรษัิท ซสิเนค อนิฟอเมชัน จํากัด -30,790.32 THB 3500016209 คา่บรกิารรายเดอืน Sim AIS ระยะเวลา 12 เดอืน 22/9/2022 22/10/2022 -28,776.00 -287.76

1000000533 -30,790.32 THB -28,776.00 -287.76
1000000533 -30,790.32 THB -28,776.00 -287.76

5151555392 1000000579 บรษัิท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด -8,239.00 THB 3500015458 30/9/2022 30/9/2022 -7,700.00 -77.00
5151557533 1000000579 บรษัิท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด -18,190.00 THB 3500016050 30/9/2022 30/9/2022 -17,000.00 -170.00

1000000579 -26,429.00 THB -24,700.00 -247.00
1000000579 -26,429.00 THB -24,700.00 -247.00

KPPINV0865/070 1000000652 บรษัิท เกา้ พอเพยีง พรเีมยีม จํากัด -11,999.84 THB 3500015460 30/9/2022 30/9/2022 -11,214.80 -112.15
KPPINV0865/071 1000000652 บรษัิท เกา้ พอเพยีง พรเีมยีม จํากัด -70,620.00 THB 3500015460 30/9/2022 30/9/2022 -66,000.00 -660.00
KPPINV0865/069 1000000652 บรษัิท เกา้ พอเพยีง พรเีมยีม จํากัด -17,999.97 THB 3500016074 30/9/2022 30/9/2022 -16,822.40 -168.22

1000000652 -100,619.81 THB -94,037.20 -940.37
1000000652 -100,619.81 THB -94,037.20 -940.37

001.01.รส.65/205 1000000695 หา้งหุน้สว่นจํากัด เว็ท เซ็นทรัลแล็บ  นครราชสมีา -37,305.00 THB 3500016176 คา่สง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฎบิัตกิาร 21/9/2022 21/10/2022 -37,305.00 -373.05
1000000695 -37,305.00 THB -37,305.00 -373.05
1000000695 -37,305.00 THB -37,305.00 -373.05

DBH6500257 1000000705 บรษัิท เฮลทต์ ีม ีจํากัด -1,200.00 THB 3500015788 30/9/2022 30/9/2022 -1,121.50 -11.22
DBH6500258 1000000705 บรษัิท เฮลทต์ ีม ีจํากัด -12,000.00 THB 3500015788 30/9/2022 30/9/2022 -11,214.95 -112.15
DBH6500279 1000000705 บรษัิท เฮลทต์ ีม ีจํากัด -8,000.00 THB 3500015788 30/9/2022 30/9/2022 -7,476.64 -74.77
DBH6500288 1000000705 บรษัิท เฮลทต์ ีม ีจํากัด -2,650.00 THB 3500016153 30/9/2022 30/9/2022 -2,476.64 -24.77

1000000705 -23,850.00 THB -22,289.73 -222.91
1000000705 -23,850.00 THB -22,289.73 -222.91

K65/08/055 1000000713 บรษัิท กมิลังไทย คอนสตรัคชัน  จํากัด -1,471,250.00 THB 3500016152 คา่สรา้งรัวฯ สพด.227/2565 งวด3/4 30/9/2022 30/9/2022 -1,375,000.00 -13,750.00
K65/08/056 1000000713 บรษัิท กมิลังไทย คอนสตรัคชัน  จํากัด -1,471,250.00 THB 3500016152 คา่สรา้งรัวฯ สพด.227/2565 งวด4/4 30/9/2022 30/9/2022 -1,375,000.00 -13,750.00

1000000713 -2,942,500.00 THB -2,750,000.00 -27,500.00
1000000713 -2,942,500.00 THB -2,750,000.00 -27,500.00

INV2022080001 1000000716 หา้งหุน้สว่นจํากัด ลลภัส -1,285,000.00 THB 3500016068 30/9/2022 30/9/2022 -1,200,934.58 -12,009.35
1000000716 -1,285,000.00 THB -1,200,934.58 -12,009.35
1000000716 -1,285,000.00 THB -1,200,934.58 -12,009.35

IV6507023 1000000769 บรษัิท ศนูยบ์รกิารดา้นสงิแวดลอ้ม  จํากัด -41,301.11 THB 3500016186 30/9/2022 30/9/2022 -38,599.17 -385.99
1000000769 -41,301.11 THB -38,599.17 -385.99
1000000769 -41,301.11 THB -38,599.17 -385.99

V6200772 1000000775 หา้งหุน้สว่นจํากัด บา้นทนีอน -64,758.54 THB 3500016082 30/9/2022 30/9/2022 -60,522.00 -605.22
1000000775 -64,758.54 THB -60,522.00 -605.22
1000000775 -64,758.54 THB -60,522.00 -605.22

IV65-06-5119 1000000808 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ -18,318.40 THB 3500016056 30/9/2022 30/9/2022 -17,120.00 -171.20
1000000808 -18,318.40 THB -17,120.00 -171.20
1000000808 -18,318.40 THB -17,120.00 -171.20

CP-NL-220800053 1000000819 บรษัิท เน็กซเตอร ์ลฟีวงิ จํากัด -9,078.60 THB 3500016078 30/9/2022 30/9/2022 -8,484.67 -84.85
CP-NL-220800068 1000000819 บรษัิท เน็กซเตอร ์ลฟีวงิ จํากัด -11,047.75 THB 3500016078 30/9/2022 30/9/2022 -10,325.00 -103.25
CP-NL-220800069 1000000819 บรษัิท เน็กซเตอร ์ลฟีวงิ จํากัด -321,000.00 THB 3500016078 30/9/2022 30/9/2022 -300,000.00 -3,000.00

1000000819 -341,126.35 THB -318,809.67 -3,188.10
1000000819 -341,126.35 THB -318,809.67 -3,188.10

RVA6305-0026 1000000837 บรษัิท ทรปิเปิล พ ีพลัส จํากัด -51,500.00 THB 3500016072 RVA6305-0026 บจ.ทรปิเปิล พ ีพลัส 0.00 0.00
1000000837 -51,500.00 THB 0.00 0.00
1000000837 -51,500.00 THB 0.00 0.00

TNM2565/084 1000000869 บรษัิท ทเีอ็นเอ็ม เซอรว์สิ จํากัด -106,465.00 THB 3500016049 สพด.70/2565  ประจําเดอืน ส.ค.65 30/9/2022 30/9/2022 -99,500.00 -995.00
TNM2565/088 1000000869 บรษัิท ทเีอ็นเอ็ม เซอรว์สิ จํากัด -59,994.90 THB 3500016060 คา่รักษาความสะอาด สพด.148/2565 เดอืน ส.ค.65 30/9/2022 30/9/2022 -56,070.00 -560.70
TNM2565/082 1000000869 บรษัิท ทเีอ็นเอ็ม เซอรว์สิ จํากัด -149,051.00 THB 3500016159 สพด.13/2565  ประจําเดอืน ส.ค.65 30/9/2022 30/9/2022 -139,300.00 -1,393.00
TNM2565/086 1000000869 บรษัิท ทเีอ็นเอ็ม เซอรว์สิ จํากัด -106,465.00 THB 3500016174 สพด.71/2565  ประจําเดอืน ส.ค.65 30/9/2022 30/9/2022 -99,500.00 -995.00

1000000869 -421,975.90 THB -394,370.00 -3,943.70
1000000869 -421,975.90 THB -394,370.00 -3,943.70

INV2022080291 1000000998 บรษัิท เว็ทซนิโนว่า จํากัด -6,360.00 THB 3500016150 30/9/2022 30/9/2022 -5,943.93 -59.44
INV2022080293 1000000998 บรษัิท เว็ทซนิโนว่า จํากัด -6,118.75 THB 3500016150 30/9/2022 30/9/2022 -5,718.46 -57.18
IV#220503-0059 1000000998 บรษัิท เว็ทซนิโนว่า จํากัด -17,280.00 THB 3500016150 30/9/2022 30/9/2022 -16,149.53 -161.50

1000000998 -29,758.75 THB -27,811.92 -278.12
1000000998 -29,758.75 THB -27,811.92 -278.12

IV65-03130 1000001008 หา้งหุน้สว่นจํากัดบางกอกเคมารท์ -43,554.46 THB 3500016057 30/9/2022 30/9/2022 -40,705.10 -407.05
1000001008 -43,554.46 THB -40,705.10 -407.05
1000001008 -43,554.46 THB -40,705.10 -407.05

651030734 1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตร ีจํากัด -59,500.00 THB 3500015993 30/9/2022 30/9/2022 -55,607.48 -556.07
651055275 1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตร ีจํากัด -3,500.00 THB 3500015993 30/9/2022 30/9/2022 -3,271.03 -32.71
651055276 1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตร ีจํากัด -4,323.36 THB 3500015993 30/9/2022 30/9/2022 -4,040.52 -40.41
651058895 1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตร ีจํากัด -9,000.00 THB 3500015993 30/9/2022 30/9/2022 -8,411.21 -84.11
651061717 1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตร ีจํากัด -57,000.00 THB 3500015993 30/9/2022 30/9/2022 -53,271.03 -532.71
651061718 1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตร ีจํากัด -7,500.00 THB 3500015993 30/9/2022 30/9/2022 -7,009.35 -70.09
651063307 1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตร ีจํากัด -29,600.00 THB 3500015993 30/9/2022 30/9/2022 -27,663.55 -276.64
651068024 1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตร ีจํากัด -15,000.00 THB 3500015993 30/9/2022 30/9/2022 -14,018.69 -140.19
651068025 1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตร ีจํากัด -5,000.00 THB 3500015993 30/9/2022 30/9/2022 -4,672.90 -46.73
651068659 1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตร ีจํากัด -21,000.00 THB 3500015993 30/9/2022 30/9/2022 -19,626.17 -196.26
651068660 1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตร ีจํากัด -7,200.00 THB 3500015993 30/9/2022 30/9/2022 -6,728.97 -67.29
651074410 1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตร ีจํากัด -1,980.00 THB 3500016161 30/9/2022 30/9/2022 -1,850.47 -18.50

1000001009 -220,603.36 THB -206,171.37 -2,061.71
1000001009 -220,603.36 THB -206,171.37 -2,061.71

5448482650A 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จํากัด -48,000.00 THB 3500016079 30/9/2022 30/9/2022 -44,859.81 -448.60
5448488634A 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จํากัด -96,000.00 THB 3500016079 30/9/2022 30/9/2022 -89,719.63 -897.20
5448455332 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จํากัด -8,667.00 THB 3500016163 30/9/2022 30/9/2022 -8,100.00 -81.00
5448454037A 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จํากัด -71,100.00 THB 3500016177 30/9/2022 30/9/2022 -66,448.60 -664.49
5448459358 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จํากัด -66,023.28 THB 3500016177 30/9/2022 30/9/2022 -61,704.00 -617.04
5448459426 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จํากัด -25,038.00 THB 3500016177 30/9/2022 30/9/2022 -23,400.00 -234.00
5448462421A 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จํากัด -22,320.40 THB 3500016177 30/9/2022 30/9/2022 -20,860.19 -208.60
5448465444 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จํากัด -12,658.10 THB 3500016177 30/9/2022 30/9/2022 -11,830.00 -118.30
5448474588 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จํากัด -48,792.00 THB 3500016177 30/9/2022 30/9/2022 -45,600.00 -456.00
5448474773 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จํากัด -59,064.00 THB 3500016177 30/9/2022 30/9/2022 -55,200.00 -552.00
5448475000 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จํากัด -32,500.00 THB 3500016177 30/9/2022 30/9/2022 -30,373.83 -303.74
5448462380 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จํากัด -9,659.40 THB 3500016221 30/9/2022 30/9/2022 -9,027.48 -90.27
5448482904A 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จํากัด -6,000.00 THB 3500016221 30/9/2022 30/9/2022 -5,607.48 -56.07
5448483159A 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จํากัด -6,000.00 THB 3500016221 30/9/2022 30/9/2022 -5,607.48 -56.07
5448484381A 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จํากัด -6,000.00 THB 3500016221 30/9/2022 30/9/2022 -5,607.48 -56.07
5448486270A 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จํากัด -3,000.00 THB 3500016221 30/9/2022 30/9/2022 -2,803.74 -28.04

1000001032 -520,822.18 THB -486,749.72 -4,867.49
1000001032 -520,822.18 THB -486,749.72 -4,867.49

5336417048 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -10,799.98 THB 3500016164 30/9/2022 30/9/2022 -10,093.44 -100.93
5336726426 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -8,025.00 THB 3500016218 30/9/2022 30/9/2022 -7,500.00 -75.00
5336735065 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -7,490.00 THB 3500016218 30/9/2022 30/9/2022 -7,000.00 -70.00
5336823069 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -24,075.00 THB 3500016218 30/9/2022 30/9/2022 -22,500.00 -225.00
5336838179 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -12,711.60 THB 3500016218 30/9/2022 30/9/2022 -11,880.00 -118.80
5336891920 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -35,845.00 THB 3500016218 30/9/2022 30/9/2022 -33,500.00 -335.00
5336052577 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -468,488.80 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -437,840.00 -4,378.40
5336210153 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -176,550.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -165,000.00 -1,650.00
5336222151 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -25,680.00 THB 3500016219 31/8/2022 31/8/2022 -24,000.00 -240.00
5336352412 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -25,680.00 THB 3500016219 31/8/2022 31/8/2022 -24,000.00 -240.00
5336370047 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -17,441.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -16,300.00 -163.00
5336398023 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -21,699.60 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -20,280.00 -202.80
5336445943 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -64,200.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -60,000.00 -600.00
5336447105 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -4,461.90 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -4,170.00 -41.70
5336448305 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -43,399.20 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -40,560.00 -405.60
5336448746 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -11,128.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -10,400.00 -104.00
5336467560 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -21,699.60 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -20,280.00 -202.80
5336472995 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -64,200.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -60,000.00 -600.00
5336473009 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -86,884.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -81,200.00 -812.00
5336473486 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -31,939.50 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -29,850.00 -298.50
5336473656 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -33,731.75 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -31,525.00 -315.25
5336473931 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -37,450.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -35,000.00 -350.00
5336489691 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -1,712.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -1,600.00 -16.00
5336492441 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -160,500.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -150,000.00 -1,500.00
5336492933 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -26,286.69 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -24,567.00 -245.67
5336504234 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -428,000.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -400,000.00 -4,000.00
5336526648 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -25,680.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -24,000.00 -240.00
5336558376 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -17,077.20 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -15,960.00 -159.60
5336563923A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -97,395.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -91,023.36 -910.23
5336565789 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -23,112.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -21,600.00 -216.00
5336567515 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -20,544.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -19,200.00 -192.00
5336575749 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -162,640.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -152,000.00 -1,520.00
5336578507 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -1,155.60 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -1,080.00 -10.80
5336579490 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -4,333.50 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -4,050.00 -40.50
5336609208 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -165,315.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -154,500.00 -1,545.00
5336611837 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -25,840.50 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -24,150.00 -241.50
5336613539 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -10,573.74 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -9,882.00 -98.82
5336614144 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -10,700.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -10,000.00 -100.00
5336619932 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -1,658.50 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -1,550.00 -15.50
5336659184 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -468,488.80 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -437,840.00 -4,378.40
5336660400 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -258,405.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -241,500.00 -2,415.00
5336663121 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -3,852.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -3,600.00 -36.00
5336663481 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -192,600.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -180,000.00 -1,800.00
5336664257 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -32,100.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -30,000.00 -300.00
5336664447 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -9,630.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -9,000.00 -90.00
5336668687 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -1,498.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -1,400.00 -14.00
5336668690 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -25,680.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -24,000.00 -240.00
5336671899 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -47,080.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -44,000.00 -440.00
5336672353 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -28,248.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -26,400.00 -264.00
5336672355 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -4,708.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -4,400.00 -44.00
5336694268 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -321,000.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -300,000.00 -3,000.00
5336694897 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -36,208.80 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -33,840.00 -338.40
5336695317 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -42,586.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -39,800.00 -398.00



5336695593 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -290,610.93 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -271,599.00 -2,715.99
5336696322 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -9,062.90 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -8,470.00 -84.70
5336696433 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -452,610.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -423,000.00 -4,230.00
5336697138 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -4,461.90 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -4,170.00 -41.70
5336697357 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -74,900.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -70,000.00 -700.00
5336697521 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -1,000.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -934.58 -9.35
5336697547 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -82,818.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -77,400.00 -774.00
5336697725 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -179,974.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -168,200.00 -1,682.00
5336777853A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -122,314.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -114,312.15 -1,143.12
5336779694A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -27,282.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -25,497.20 -254.97
5336821493A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -98,400.00 THB 3500016219 30/9/2022 30/9/2022 -91,962.62 -919.63
5336475918 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -4,708.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -4,400.00 -44.00
5336500027 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -36,380.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -34,000.00 -340.00
5336509729 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -42,372.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -39,600.00 -396.00
5336511456 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -13,552.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -12,665.42 -126.65
5336515313 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -38,520.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -36,000.00 -360.00
5336520214 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -23,540.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -22,000.00 -220.00
5336527447 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -284,020.80 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -265,440.00 -2,654.40
5336555620 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -290,610.93 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -271,599.00 -2,715.99
5336556281 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -468,488.80 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -437,840.00 -4,378.40
5336556575 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -8,988.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -8,400.00 -84.00
5336556980 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -1,819.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -1,700.00 -17.00
5336556983 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -11,085.20 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -10,360.00 -103.60
5336557315 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -13,482.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -12,600.00 -126.00
5336557510 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -449,400.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -420,000.00 -4,200.00
5336557674 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -77,040.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -72,000.00 -720.00
5336558525 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -385,200.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -360,000.00 -3,600.00
5336558951 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -15,129.80 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -14,140.00 -141.40
5336559209 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -35,780.80 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -33,440.00 -334.40
5336561367 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -21,400.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -20,000.00 -200.00
5336621868 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -2,140.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -2,000.00 -20.00
5336622481 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -23,005.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -21,500.00 -215.00
5336622538 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -23,005.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -21,500.00 -215.00
5336622576 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -23,005.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -21,500.00 -215.00
5336623102 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -42,800.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -40,000.00 -400.00
5336624255A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -7,415.10 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -6,930.00 -69.30
5336627854 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -25,680.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -24,000.00 -240.00
5336634860 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -10,700.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -10,000.00 -100.00
5336636896 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -53,500.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -50,000.00 -500.00
5336661494A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -2,503.80 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -2,340.00 -23.40
5336664255 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -8,923.80 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -8,340.00 -83.40
5336664454 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -11,770.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -11,000.00 -110.00
5336664498 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -11,973.30 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -11,190.00 -111.90
5336665044 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -46,010.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -43,000.00 -430.00
5336725904A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -116,352.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -108,740.19 -1,087.40
5336759320 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -35,310.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -33,000.00 -330.00
5336817474 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -42,800.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -40,000.00 -400.00
5336819670 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -2,696.40 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -2,520.00 -25.20
5336821492A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -313,700.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -293,177.57 -2,931.78
5336821540A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -28,500.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -26,635.51 -266.36
5336859920A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -112,000.00 THB 3500016220 30/9/2022 30/9/2022 -104,672.90 -1,046.73
5336475830 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -63,558.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -59,400.00 -594.00
5336478643 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -125,190.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -117,000.00 -1,170.00
5336480948 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -8,089.20 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -7,560.00 -75.60
5336482127 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -116,844.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -109,200.00 -1,092.00
5336508571 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -96,300.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -90,000.00 -900.00
5336509988 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -7,490.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -7,000.00 -70.00
5336512973 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -250,380.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -234,000.00 -2,340.00
5336542080 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -55,297.60 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -51,680.00 -516.80
5336568530 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -134,071.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -125,300.00 -1,253.00
5336596894 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -28,248.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -26,400.00 -264.00
5336597672A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -3,081.60 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -2,880.00 -28.80
5336597709A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -4,622.40 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -4,320.00 -43.20
5336609050 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -42,746.50 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -39,950.00 -399.50
5336609809 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -11,534.60 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -10,780.00 -107.80
5336610071 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -2,942.50 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -2,750.00 -27.50
5336610689 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -3,980.40 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -3,720.00 -37.20
5336610694 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -9,972.40 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -9,320.00 -93.20
5336610977 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -7,383.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -6,900.00 -69.00
5336611048 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -471,870.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -441,000.00 -4,410.00
5336611342 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -9,986.31 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -9,333.00 -93.33
5336613003 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -13,000.05 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -12,149.58 -121.50
5336613091 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -4,012.50 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -3,750.00 -37.50
5336614055 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -2,311.20 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -2,160.00 -21.60
5336614889 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -70,620.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -66,000.00 -660.00
5336615373 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -36,380.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -34,000.00 -340.00
5336615444 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -7,500.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -7,009.35 -70.09
5336624482 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -201,695.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -188,500.00 -1,885.00
5336644625B 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -25,680.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -24,000.00 -240.00
5336674638 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -66,875.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -62,500.00 -625.00
5336701380 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -12,061.80 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -11,272.71 -112.73
5336701822 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -139,528.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -130,400.00 -1,304.00
5336713203 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -158,895.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -148,500.00 -1,485.00
5336717234 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -17,655.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -16,500.00 -165.00
5336719881 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -5,350.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -5,000.00 -50.00
5336719955A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -12,000.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -11,214.95 -112.15
5336759186 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -6,000.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -5,607.48 -56.07
5336760657 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -312,975.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -292,500.00 -2,925.00
5336766626A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -170,814.80 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -159,640.00 -1,596.40
5336775449A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -231,120.00 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -216,000.00 -2,160.00
5336812006 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -291,211.20 THB 3500016222 30/9/2022 30/9/2022 -272,160.00 -2,721.60
5336382844 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -28,890.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -27,000.00 -270.00
5336530867 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -48,364.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -45,200.00 -452.00
5336579397 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -8,988.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -8,400.00 -84.00
5336580931 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -6,660.75 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -6,225.00 -62.25
5336581932 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -456,248.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -426,400.00 -4,264.00
5336582022A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -8,539.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -7,980.37 -79.80
5336586822 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -456,248.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -426,400.00 -4,264.00
5336589585 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -26,236.40 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -24,520.00 -245.20
5336589603 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -4,344.20 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -4,060.00 -40.60
5336590284 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -33,705.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -31,500.00 -315.00
5336591458 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -26,915.85 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -25,155.00 -251.55
5336593061 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -38,359.50 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -35,850.00 -358.50
5336594003 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -11,128.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -10,400.00 -104.00
5336609044 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -139,100.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -130,000.00 -1,300.00
5336610586 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -221,490.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -207,000.00 -2,070.00
5336610719 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -1,744.10 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -1,630.00 -16.30
5336613159 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -132,145.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -123,500.00 -1,235.00
5336614075 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -173,768.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -162,400.00 -1,624.00
5336614940 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -11,770.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -11,000.00 -110.00
5336660449 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -102,292.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -95,600.00 -956.00
5336661665 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -11,748.60 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -10,980.00 -109.80
5336661826 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -53,928.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -50,400.00 -504.00
5336663328 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -84,251.80 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -78,740.00 -787.40
5336663423A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -221,760.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -207,252.34 -2,072.52
5336664643 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -428,000.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -400,000.00 -4,000.00
5336682196 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -3,466.80 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -3,240.00 -32.40
5336693040 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -470,800.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -440,000.00 -4,400.00
5336694772 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -130,026.40 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -121,520.00 -1,215.20
5336696409 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -74,857.20 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -69,960.00 -699.60
5336701909 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -7,295.40 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -6,818.13 -68.18
5336709886 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -10,031.25 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -9,375.00 -93.75
5336711781 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -64,200.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -60,000.00 -600.00
5336711787 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -70,500.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -65,887.85 -658.88
5336713826 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -199,020.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -186,000.00 -1,860.00
5336713830 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -55,854.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -52,200.00 -522.00
5336713979 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -4,975.50 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -4,650.00 -46.50
5336714229 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -44,512.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -41,600.00 -416.00
5336714489 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -51,895.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -48,500.00 -485.00
5336714599 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -25,466.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -23,800.00 -238.00
5336715516 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -125,832.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -117,600.00 -1,176.00
5336715871 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -8,988.00 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -8,400.00 -84.00
5336716584 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -31,415.20 THB 3500016223 30/9/2022 30/9/2022 -29,360.00 -293.60

1000001034 -15,751,959.73 THB -14,721,457.70 -147,214.57
1000001034 -15,751,959.73 THB -14,721,457.70 -147,214.57

1169147112 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -11,983.20 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -11,199.25 -111.99
1169212682 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -3,000.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -2,803.74 -28.04
1169227399 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -30,000.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -28,037.38 -280.37
1169230243 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -26,122.20 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -24,413.27 -244.13
1169234606 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -15,872.85 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -14,834.44 -148.34
1169325477 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -15,000.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -14,018.69 -140.19



1169380910 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -42,000.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -39,252.34 -392.52
1169479273 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -39,817.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -37,212.15 -372.12
1169493536 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -105,000.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -98,130.84 -981.31
1169518647 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -4,280.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -4,000.00 -40.00
1169540543 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -45,000.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -42,056.07 -420.56
1169547202 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -5,100.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -4,766.36 -47.66
1169556761 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -17,636.50 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -16,482.71 -164.83
1169612324 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -363,372.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -339,600.00 -3,396.00
1169620111 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -3,600.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -3,364.49 -33.64
1169620380 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -27,991.20 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -26,160.00 -261.60
1169629107 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -14,980.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -14,000.00 -140.00
1169630081 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -3,456.10 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -3,230.00 -32.30
1169636927 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -102,756.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -96,033.64 -960.34
1169638643 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -167,985.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -156,995.33 -1,569.95
1169645439 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -235,400.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -220,000.00 -2,200.00
1169646239 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -216,675.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -202,500.00 -2,025.00
1169663092 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -130,000.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -121,495.33 -1,214.95
1169672066 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -9,095.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -8,500.00 -85.00
1169683571 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -10,914.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -10,200.00 -102.00
1169683580 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -14,134.70 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -13,210.00 -132.10
1169683587 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -9,244.80 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -8,640.00 -86.40
1169683642 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -53,981.50 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -50,450.00 -504.50
1169683644 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -144,450.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -135,000.00 -1,350.00
1169683647 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -31,297.50 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -29,250.00 -292.50
1169683649 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -3,531.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -3,300.00 -33.00
1169683695 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -5,970.60 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -5,580.00 -55.80
1169684126 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -137,008.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -128,044.86 -1,280.45
1169684293 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -115,346.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -107,800.00 -1,078.00
1169684877 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -76,488.95 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -71,485.00 -714.85
1169684987 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -4,558.20 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -4,260.00 -42.60
1169685161 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -33,705.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -31,500.00 -315.00
1169685224 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -112,350.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -105,000.00 -1,050.00
1169685302 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -78,217.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -73,100.00 -731.00
1169686602 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -452,396.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -422,800.00 -4,228.00
1169687838 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -56,817.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -53,100.00 -531.00
1169688452 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -59,492.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -55,600.00 -556.00
1169688852 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -10,700.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -10,000.00 -100.00
1169711357 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -38,520.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -36,000.00 -360.00
1169722539 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -26,001.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -24,300.00 -243.00
1169722540 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -9,000.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -8,411.21 -84.11
1169727359 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -19,600.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -18,317.76 -183.18
1169736839 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -28,890.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -27,000.00 -270.00
1169739395 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -8,774.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -8,200.00 -82.00
1169741228 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -27,648.80 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -25,840.00 -258.40
1169741433 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -481,500.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -450,000.00 -4,500.00
1169744157 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -5,970.60 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -5,580.00 -55.80
1169744290 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -345,075.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -322,500.00 -3,225.00
1169744348 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -42,000.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -39,252.34 -392.52
1169749074 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -43,677.40 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -40,820.00 -408.20
1169750295 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -43,174.50 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -40,350.00 -403.50
1169751241 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -9,000.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -8,411.21 -84.11
1169753624 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -54,184.80 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -50,640.00 -506.40
1169760285 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -8,999.88 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -8,411.10 -84.11
1169773112 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -57,780.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -54,000.00 -540.00
1169788942 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -256,800.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -240,000.00 -2,400.00
1169789611 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -83,460.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -78,000.00 -780.00
1169789663 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -327,420.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -306,000.00 -3,060.00
1169789723 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -41,387.60 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -38,680.00 -386.80
1169789761 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -52,237.40 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -48,820.00 -488.20
1169791108 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -58,165.20 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -54,360.00 -543.60
1169791616 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -11,984.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -11,200.00 -112.00
1169793190 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -14,038.40 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -13,120.00 -131.20
1169793318 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -113,420.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -106,000.00 -1,060.00
1169793623 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -155,449.60 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -145,280.00 -1,452.80
1169808472 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -11,299.20 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -10,560.00 -105.60
1169811389 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -18,746.40 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -17,520.00 -175.20
1169816049 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -24,610.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -23,000.00 -230.00
1169818301 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -88,553.20 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -82,760.00 -827.60
1169818411 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -51,552.60 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -48,180.00 -481.80
1169819066 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -83,502.80 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -78,040.00 -780.40
1169819285 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -83,460.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -78,000.00 -780.00
1169819341 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -60,000.25 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -56,075.00 -560.75
1169819369 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -31,821.80 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -29,740.00 -297.40
1169819632 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -27,285.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -25,500.00 -255.00
1169819675 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -152,736.08 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -142,744.00 -1,427.44
1169819913 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -64,681.50 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -60,450.00 -604.50
1169821283 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -25,680.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -24,000.00 -240.00
1169832803 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -8,346.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -7,800.00 -78.00
1169833351 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -25,359.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -23,700.00 -237.00
1169833352 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -12,005.40 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -11,220.00 -112.20
1169833923 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -8,752.60 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -8,180.00 -81.80
1169834046 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -51,360.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -48,000.00 -480.00
1169834089 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -437,416.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -408,800.00 -4,088.00
1169834120 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -30,122.64 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -28,152.00 -281.52
1169834153 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -321,000.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -300,000.00 -3,000.00
1169834559 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -75,809.50 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -70,850.00 -708.50
1169834568 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -55,212.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -51,600.00 -516.00
1169834899 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -2,279.10 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -2,130.00 -21.30
1169834957 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -75,809.50 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -70,850.00 -708.50
1169835086 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -8,025.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -7,500.00 -75.00
1169835362 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -44,940.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -42,000.00 -420.00
1169835455 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -34,561.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -32,300.00 -323.00
1169835532 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -2,054.40 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -1,920.00 -19.20
1169835569 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -24,075.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -22,500.00 -225.00
1169835586 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -7,062.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -6,600.00 -66.00
1169835752 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -24,610.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -23,000.00 -230.00
1169835788 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -266,644.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -249,200.00 -2,492.00
1169835800 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -205,868.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -192,400.00 -1,924.00
1169835829 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -128,400.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -120,000.00 -1,200.00
1169835924 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -18,874.80 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -17,640.00 -176.40
1169836088 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -2,140.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -2,000.00 -20.00
1169836097 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -11,299.20 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -10,560.00 -105.60
1169836345 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -17,976.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -16,800.00 -168.00
1169836504 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -494,340.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -462,000.00 -4,620.00
1169837412 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -252,520.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -236,000.00 -2,360.00
1169837430 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -18,361.20 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -17,160.00 -171.60
1169837703 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -79,993.20 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -74,760.00 -747.60
1169838540 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -449,828.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -420,400.00 -4,204.00
1169864693 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -9,000.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -8,411.21 -84.11
1169896473 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -26,000.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -24,299.07 -242.99
1169896484 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -6,500.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -6,074.77 -60.75
1169919917 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -63,157.50 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -59,025.70 -590.26
1169919930 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -122,500.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -114,485.98 -1,144.86
1310005625 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -14,915.80 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -13,940.00 -139.40
กําลังเรยีกใชข้อ้ 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -39,817.00 THB 3500015446 30/9/2022 30/9/2022 -37,212.15 -372.12
1169627883 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -209,163.60 THB 3500015447 30/9/2022 30/9/2022 -195,480.00 -1,954.80
1169628123 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -233,174.40 THB 3500015447 30/9/2022 30/9/2022 -217,920.00 -2,179.20
1169663966 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -281,945.00 THB 3500015447 30/9/2022 30/9/2022 -263,500.00 -2,635.00
1169750862 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -181,900.00 THB 3500015447 30/9/2022 30/9/2022 -170,000.00 -1,700.00
1169817450 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -181,900.00 THB 3500015447 30/9/2022 30/9/2022 -170,000.00 -1,700.00
1169819865 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -499,476.00 THB 3500015447 30/9/2022 30/9/2022 -466,800.00 -4,668.00
1169819870 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -333,636.70 THB 3500015447 30/9/2022 30/9/2022 -311,810.00 -3,118.10
1169820605 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -449,400.00 THB 3500015447 30/9/2022 30/9/2022 -420,000.00 -4,200.00
1169820970 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -116,587.20 THB 3500015447 30/9/2022 30/9/2022 -108,960.00 -1,089.60
1169827309 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -267,500.00 THB 3500015447 30/9/2022 30/9/2022 -250,000.00 -2,500.00
1169439690 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -20,250.00 THB 3500016156 30/9/2022 30/9/2022 -20,250.00 -202.50
1169493590 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -10,250.00 THB 3500016156 30/9/2022 30/9/2022 -10,250.00 -102.50
1169862167 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -22,170.00 THB 3500016156 30/9/2022 30/9/2022 -22,170.00 -221.70

1000001124 -12,419,098.05 THB -11,610,079.39 -116,100.77
1000001124 -12,419,098.05 THB -11,610,079.39 -116,100.77

001.บค.65/902 1000001126 บรษัิท วชิัยยทุธ จํากัด -928.20 THB 3500016206 คา่รักษาพยาบาล 21/9/2022 21/10/2022 -928.20 -9.29
1000001126 -928.20 THB -928.20 -9.29
1000001126 -928.20 THB -928.20 -9.29

001.ซจ.65/3387 1000001173 บรษัิท เคดแีอล จํากัด -8,988.00 THB 3500016086 คา่จัดทําชนิงานทันตกรรม 21/9/2022 21/10/2022 -8,400.00 -84.00
1000001173 -8,988.00 THB -8,400.00 -84.00
1000001173 -8,988.00 THB -8,400.00 -84.00

IV6507047 1000001180 บรษัิท เดอะ บุค๊เมน จํากัด -59,730.75 THB 3500016084 30/9/2022 30/9/2022 -59,730.75 -597.31
IV6507048 1000001180 บรษัิท เดอะ บุค๊เมน จํากัด -5,730.70 THB 3500016084 14/10/2022 14/10/2022 -5,730.70 -57.31

1000001180 -65,461.45 THB -65,461.45 -654.62
1000001180 -65,461.45 THB -65,461.45 -654.62

IV65-0287 1000001182 บรษัิท วทิยม์งคล จํากัด -17,227.00 THB 3500016083 30/9/2022 30/9/2022 -16,100.00 -161.00
1000001182 -17,227.00 THB -16,100.00 -161.00



1000001182 -17,227.00 THB -16,100.00 -161.00
SI03/6505342 1000001225 บรษัิท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด -50,685.90 THB 3500016059 30/9/2022 30/9/2022 -47,370.00 -473.70
SI03/6505683 1000001225 บรษัิท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด -21,271.60 THB 3500016059 30/9/2022 30/9/2022 -19,880.00 -198.80

1000001225 -71,957.50 THB -67,250.00 -672.50
1000001225 -71,957.50 THB -67,250.00 -672.50

001.บพ.65/288 1000001315 บรษัิท ไปรษณียไ์ทยดสิทรบิวิชัน  จํากัด -117,100.80 THB 3500016061 คา่นําคา่ไฟ้ฟ้า 21/9/2022 21/10/2022 -114,532.80 -1,145.33
RC2208-0159 1000001315 บรษัิท ไปรษณียไ์ทยดสิทรบิวิชัน  จํากัด -165,000.00 THB 3500016184 30/9/2022 30/9/2022 -165,000.00 -1,650.00

1000001315 -282,100.80 THB -279,532.80 -2,795.33
1000001315 -282,100.80 THB -279,532.80 -2,795.33

001.บท.65/301 1000001674 การไฟฟ้านครหลวง -856,287.63 THB 3500016063 คา่ไฟฟ้าเดอืนกรกฎาคม 2565 21/9/2022 21/10/2022 0.00 0.00
001.บก.65/771 1000001674 การไฟฟ้านครหลวง -60,908.14 THB 3500016205 คา่ไฟฟ้าเดอืนสงิหาคม 2565 21/9/2022 21/10/2022 0.00 0.00
001.บก.65/780 1000001674 การไฟฟ้านครหลวง -6,905,981.42 THB 3500016249 คา่ไฟฟ้าเดอืนสงิหาคม 2565 26/9/2022 26/10/2022 0.00 0.00
001.บก.65/794 1000001674 การไฟฟ้านครหลวง -104,719.03 THB 3500016249 คา่ไฟฟ้าเดอืนสงิหาคม 2565 26/9/2022 26/10/2022 0.00 0.00

1000001674 -7,927,896.22 THB 0.00 0.00
1000001674 -7,927,896.22 THB 0.00 0.00

RV6107-0144 1000001714 บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จํากัด -48,438.00 THB 1000021241 RV6107-0144 บจก.ไปรษณีย์ 24/7/2018 24/7/2018 0.00 0.00
001.สบ.65/071 1000001714 บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จํากัด -49,476.00 THB 3500016069 คา่สง่ไปรษณียเ์ดอืนกรกฎาคม 2565 21/9/2022 21/10/2022 -49,476.00 -494.76
002.กก.65/201 1000001714 บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จํากัด -1,550.00 THB 3500016087 คา่สง่เครอืงแตง่กายเดอืนกรกฎาคม 2565 21/9/2022 21/10/2022 -1,550.00 -15.50

1000001714 -99,464.00 THB -51,026.00 -510.26
1000001714 -99,464.00 THB -51,026.00 -510.26

001.บท.65/302 1000001776 การประปานครหลวง -49,652.79 THB 3500016062 คา่นําเดอืนกรกฎาคม 2565 21/9/2022 21/10/2022 0.00 0.00
001.บก.65/798 1000001776 การประปานครหลวง -27,070.31 THB 3500016248 คา่นําประปาเดอืนสงิหาคม 2565 26/9/2022 26/10/2022 0.00 0.00
001.บก.65/799 1000001776 การประปานครหลวง -12,055.58 THB 3500016248 คา่นําประปาเดอืนสงิหาคม 2565 26/9/2022 26/10/2022 0.00 0.00

1000001776 -88,778.68 THB 0.00 0.00
1000001776 -88,778.68 THB 0.00 0.00

CD2022007643 1000002213 สถาบันเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ( องคก์ารมหาชน) -125,511.00 THB 3500016076 30/9/2022 30/9/2022 0.00 0.00
1000002213 -125,511.00 THB 0.00 0.00
1000002213 -125,511.00 THB 0.00 0.00

002.สพ.01.65/412 1000002282 มหาวทิยาลัยมหดิล -72,000.00 THB 3500016093 คา่สาธารณูปโภคเดอืนกรกฎาคม-กันยายน 2565 21/9/2022 21/10/2022 0.00 0.00
1000002282 -72,000.00 THB 0.00 0.00
1000002282 -72,000.00 THB 0.00 0.00

6507000433 1000002431 บรษัิท โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ จํากัด (มหาชน) -8,560.00 THB 3500016185 คา่อนิเตอรเ์น็ตเดอืน กรกฏาคม 2565 30/9/2022 30/9/2022 -8,000.00 -80.00
6507000546 1000002431 บรษัิท โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ จํากัด (มหาชน) -3,841.30 THB 3500016185 30/9/2022 30/9/2022 -3,590.00 -35.90

1000002431 -12,401.30 THB -11,590.00 -115.90
1000002431 -12,401.30 THB -11,590.00 -115.90

IVT-2022042104 1000002451 บรษัิท เลฟิด็อกเกอร ์จํากัด -12,904.00 THB 3500016154 30/9/2022 30/9/2022 -12,059.81 -120.60
1000002451 -12,904.00 THB -12,059.81 -120.60
1000002451 -12,904.00 THB -12,059.81 -120.60

CD2022007482 1000002456 สถาบันเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ (องคก์ารมหาชน) -8,346.00 THB 3500016077 30/9/2022 30/9/2022 0.00 0.00
1000002456 -8,346.00 THB 0.00 0.00
1000002456 -8,346.00 THB 0.00 0.00

SIP-641201309 1000002485 บรษัิท เพ็ทเวลิด ์เซ็นเตอร ์จํากัด -4,050.00 THB 3500016157 30/9/2022 30/9/2022 -3,785.00 -37.85
SIP-650400257 1000002485 บรษัิท เพ็ทเวลิด ์เซ็นเตอร ์จํากัด -7,950.00 THB 3500016157 30/9/2022 30/9/2022 -7,950.00 -79.50
SIP-650400258 1000002485 บรษัิท เพ็ทเวลิด ์เซ็นเตอร ์จํากัด -3,840.00 THB 3500016157 30/9/2022 30/9/2022 -3,588.78 -35.89
SIP-650400259 1000002485 บรษัิท เพ็ทเวลิด ์เซ็นเตอร ์จํากัด -648.00 THB 3500016157 30/9/2022 30/9/2022 -605.61 -6.06
SIP-650400330 1000002485 บรษัิท เพ็ทเวลิด ์เซ็นเตอร ์จํากัด -1,700.00 THB 3500016157 30/9/2022 30/9/2022 -1,588.78 -15.89
SIP-650400612 1000002485 บรษัิท เพ็ทเวลิด ์เซ็นเตอร ์จํากัด -14,200.00 THB 3500016157 30/9/2022 30/9/2022 -14,200.00 -142.00
SIP-650400972 1000002485 บรษัิท เพ็ทเวลิด ์เซ็นเตอร ์จํากัด -2,750.00 THB 3500016157 30/9/2022 30/9/2022 -2,570.09 -25.70
SIP-650401432 1000002485 บรษัิท เพ็ทเวลิด ์เซ็นเตอร ์จํากัด -5,050.00 THB 3500016157 30/9/2022 30/9/2022 -4,719.63 -47.20
SIP-650500294 1000002485 บรษัิท เพ็ทเวลิด ์เซ็นเตอร ์จํากัด -7,440.00 THB 3500016157 30/9/2022 30/9/2022 -7,440.00 -74.40
SIP-650500364 1000002485 บรษัิท เพ็ทเวลิด ์เซ็นเตอร ์จํากัด -4,380.00 THB 3500016157 30/9/2022 30/9/2022 -4,093.46 -40.93
SIP-650601222 1000002485 บรษัิท เพ็ทเวลิด ์เซ็นเตอร ์จํากัด -4,800.00 THB 3500016157 30/9/2022 30/9/2022 -4,485.98 -44.86

1000002485 -56,808.00 THB -55,027.33 -550.28
1000002485 -56,808.00 THB -55,027.33 -550.28

100,097,103,101 1000002601 บรษัิท ทรู อนิเทอรเ์น็ต คอรป์อเร -164,333.81 THB 3500016178 คา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ต เดอืน พ.ค.65 30/9/2022 30/9/2022 0.00 0.00
452,449,455,453 1000002601 บรษัิท ทรู อนิเทอรเ์น็ต คอรป์อเร -164,333.81 THB 3500016178 คา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ต เดอืน ส.ค.65 30/9/2022 30/9/2022 0.00 0.00
769,766,772,770 1000002601 บรษัิท ทรู อนิเทอรเ์น็ต คอรป์อเร -164,333.81 THB 3500016178 30/9/2022 30/9/2022 0.00 0.00
945,942,948,946 1000002601 บรษัิท ทรู อนิเทอรเ์น็ต คอรป์อเร -164,333.81 THB 3500016178 คา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ต เดอืน ม.ิย.65 30/9/2022 30/9/2022 0.00 0.00

1000002601 -657,335.24 THB 0.00 0.00
1000002601 -657,335.24 THB 0.00 0.00

64-08-2884 1000002614 บรษัิท ซนีธิ ไซเอนซ ์จํากัด -5,243.00 THB 3500016004 30/9/2022 30/9/2022 -4,900.00 -49.00
65-04-1167 1000002614 บรษัิท ซนีธิ ไซเอนซ ์จํากัด -7,704.00 THB 3500016004 30/9/2022 30/9/2022 -7,200.00 -72.00
65-05-1447 1000002614 บรษัิท ซนีธิ ไซเอนซ ์จํากัด -11,556.00 THB 3500016004 30/9/2022 30/9/2022 -10,800.00 -108.00
IV65-03-0764 1000002614 บรษัิท ซนีธิ ไซเอนซ ์จํากัด -2,354.00 THB 3500016058 30/9/2022 30/9/2022 -2,200.00 -22.00

1000002614 -26,857.00 THB -25,100.00 -251.00
1000002614 -26,857.00 THB -25,100.00 -251.00

IV2205/133 1000002620 บรษัิทเจ.เอฟ.แอดวาน เมด จํากัด -81,548.56 THB 3500016160 30/9/2022 30/9/2022 -76,213.61 -762.14
1000002620 -81,548.56 THB -76,213.61 -762.14
1000002620 -81,548.56 THB -76,213.61 -762.14

001.บก.65/808 1000002674 นายอาคม  ผ่านเมอืง -13,600.00 THB 3500016224 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
1000002674 -13,600.00 THB 0.00 0.00
1000002674 -13,600.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 1000002675 นายอภชิาต ิ มาสงค์ -16,300.00 THB 3500016225 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
1000002675 -16,300.00 THB 0.00 0.00
1000002675 -16,300.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 1000002676 นายณตวัิสส ์นรากนุตฐ์านนท์ -12,840.00 THB 3500016226 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
1000002676 -12,840.00 THB 0.00 0.00
1000002676 -12,840.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 1000002678 นายไตรภพ  ไพโรจนเ์พชรายทุธ -13,920.00 THB 3500016227 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
1000002678 -13,920.00 THB 0.00 0.00
1000002678 -13,920.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 1000002682 นายวษิวัฒน ์ปัญญาจงเจรญิ -14,760.00 THB 3500016228 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
1000002682 -14,760.00 THB 0.00 0.00
1000002682 -14,760.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 1000002683 นายชลติ  เวระนะ -11,580.00 THB 3500016229 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
1000002683 -11,580.00 THB 0.00 0.00
1000002683 -11,580.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 1000002685 นายเปรม อนิทศร -13,660.00 THB 3500016230 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
1000002685 -13,660.00 THB 0.00 0.00
1000002685 -13,660.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 1000002689 นายนฤทธ ิ รนืเสอื -5,040.00 THB 3500016231 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
1000002689 -5,040.00 THB 0.00 0.00
1000002689 -5,040.00 THB 0.00 0.00

9 ส.ค. 65 1000002704 นาง ฐติธพัินธ ์ ชนะศกึ -5,600.00 THB 3500016075 30/9/2022 30/9/2022 -5,600.00 -56.00
1000002704 -5,600.00 THB -5,600.00 -56.00
1000002704 -5,600.00 THB -5,600.00 -56.00

RE6501260 1000002748 บรษัิท เอส.ซ.ีแลนดส์เคป เขาใหญ ่จํากัด -108,657.26 THB 3500016173 ดแูลภูมทัิศน ์สพด.176/2565 งวด 6 30/9/2022 30/9/2022 -101,548.84 -1,015.49
1000002748 -108,657.26 THB -101,548.84 -1,015.49
1000002748 -108,657.26 THB -101,548.84 -1,015.49

65-071 1000002759 บรษัิท สถาปนกิหนงึรอ้ยสบิ จํากัด -5,760,000.00 THB 3500016170 สพด269/2564 งวดท5ีระยะท2ี 30/9/2022 30/9/2022 -5,383,177.57 -53,831.78
1000002759 -5,760,000.00 THB -5,383,177.57 -53,831.78
1000002759 -5,760,000.00 THB -5,383,177.57 -53,831.78

D20210366 1000002776 บรษัิท แดรไีลน ์อนิเตอร ์เทรดดงิ จํากัด -198,000.00 THB 3500016073 30/9/2022 30/9/2022 -185,046.73 -1,850.47
1000002776 -198,000.00 THB -185,046.73 -1,850.47
1000002776 -198,000.00 THB -185,046.73 -1,850.47

KT-6508-198 1000002785 บรษัิท กา้วหนา้ อนิดัสทรสี ์แอนด ์เอ็นจเินยีรงิ จํากัด -49,755.00 THB 3500016052 30/9/2022 30/9/2022 -46,500.00 -465.00
1000002785 -49,755.00 THB -46,500.00 -465.00
1000002785 -49,755.00 THB -46,500.00 -465.00

GF256508-057 1000004517 บรษัิท กูด๊ไฟร ์ซสิเต็ม จํากัด -61,904.85 THB 3500016166 30/9/2022 30/9/2022 -57,855.00 -578.55
1000004517 -61,904.85 THB -57,855.00 -578.55
1000004517 -61,904.85 THB -57,855.00 -578.55

89/32 1000004539 นายณัฐพล  แกว้วจิติร -16,260.00 THB 3500016080 30/9/2022 30/9/2022 -16,260.00 -162.60
1000004539 -16,260.00 THB -16,260.00 -162.60
1000004539 -16,260.00 THB -16,260.00 -162.60

IN22070096 1000009506 บรษัิท เพ็นทนัิม ด ีจํากัด -111,000.00 THB 3500016048 คา่เชา่เครอืงพมิพ ์สพด.415/2564 งวด 11 30/9/2022 30/9/2022 -103,738.32 -1,037.38
1000009506 -111,000.00 THB -103,738.32 -1,037.38
1000009506 -111,000.00 THB -103,738.32 -1,037.38

02.พย.01.65/1379 1000009537 นางสาวเพชรรัตน ์วทิยสนิธนา -25,000.00 THB 3500016022 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 21/9/2022 21/9/2022 -25,000.00 -250.00
1000009537 -25,000.00 THB -25,000.00 -250.00
1000009537 -25,000.00 THB -25,000.00 -250.00

002.ทส.01.65/651 1000009560 นางยวุเรศมคฐ ์สทิธชิาญบัญชา -2,500.00 THB 3500016098 คา่จัดประชมุคณะกรรมการ 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
1000009560 -2,500.00 THB 0.00 0.00
1000009560 -2,500.00 THB 0.00 0.00

1242 1000009573 หา้งหุน้สว่นจํากัด ไวท ์แอน๊ท ์โกลด์ -13,482.00 THB 3500016046 งวด 9 30/9/2022 30/9/2022 -12,600.00 -126.00
1000009573 -13,482.00 THB -12,600.00 -126.00
1000009573 -13,482.00 THB -12,600.00 -126.00

IV65-10154 1000009616 หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีเอ.เคมคิอล -30,634.10 THB 3500016055 30/9/2022 30/9/2022 -28,630.00 -286.30
1000009616 -30,634.10 THB -28,630.00 -286.30
1000009616 -30,634.10 THB -28,630.00 -286.30

TX22-080046 1000009662 บรษัิท เร็นโทคลิ อนินเิชยีล (ประเทศไทย) -3,566.67 THB 3500016053 30/9/2022 30/9/2022 -3,333.34 -33.33
TX22-080047 1000009662 บรษัิท เร็นโทคลิ อนินเิชยีล (ประเทศไทย) -3,566.67 THB 3500016053 30/9/2022 30/9/2022 -3,333.34 -33.33

1000009662 -7,133.34 THB -6,666.68 -66.66
1000009662 -7,133.34 THB -6,666.68 -66.66

02.พย.01.65/1380 1000009764 นางสาวกัญจนว์ฤณ ทองธริาช -15,000.00 THB 3500016020 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 21/9/2022 21/9/2022 -15,000.00 -150.00
1000009764 -15,000.00 THB -15,000.00 -150.00
1000009764 -15,000.00 THB -15,000.00 -150.00

THC22060678 1000009768 บรษัิท ไทยฮาท แคลเิบรชัน จํากัด -159,943.60 THB 3500016054 30/9/2022 30/9/2022 -149,480.00 -1,494.80
1000009768 -159,943.60 THB -149,480.00 -1,494.80
1000009768 -159,943.60 THB -149,480.00 -1,494.80

IV6506048 1000009769 บรษัิท ไฮ โซลชูัน ออ๊ฟ เทเลวชินั เน็ตเวริค์ จํากัด -99,510.00 THB 3500016047 30/9/2022 30/9/2022 -93,000.00 -930.00
1000009769 -99,510.00 THB -93,000.00 -930.00
1000009769 -99,510.00 THB -93,000.00 -930.00

.วพศส.01.65/1924 1000009810 นายกชิธพัิทธ ์พชิยเมธาธัญญ์ -20,000.00 THB 3500016024 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 21/9/2022 21/9/2022 -20,000.00 -200.00
1000009810 -20,000.00 THB -20,000.00 -200.00
1000009810 -20,000.00 THB -20,000.00 -200.00

พศส.01.65/1924.1 1000009811 นายศภุฤกษ ์ซมิฉาย -20,000.00 THB 3500016025 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 21/9/2022 21/9/2022 -20,000.00 -200.00
1000009811 -20,000.00 THB -20,000.00 -200.00
1000009811 -20,000.00 THB -20,000.00 -200.00

RCA6505-0008 1000009843 บรษัิท ทันตภัณฑไ์ทย (ท.ีด.ีพ.ี) จํากัด -376,500.00 THB 3500016071 หลักประกันซอง 20/5/2022 20/5/2022 0.00 0.00



1000009843 -376,500.00 THB 0.00 0.00
1000009843 -376,500.00 THB 0.00 0.00

RCA6505-0009 1000009844 บรษัิท เอ็นพ ีเซอรจ์คัิล จํากัด -376,500.00 THB 3500016070 หลักประกันซอง 20/5/2022 20/5/2022 0.00 0.00
1000009844 -376,500.00 THB 0.00 0.00
1000009844 -376,500.00 THB 0.00 0.00

48754 1000009861 บรษัิท แมจกิ เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด (สาขา) -9,000.00 THB 3500016081 30/9/2022 30/9/2022 -8,411.21 -84.11
49594 1000009861 บรษัิท แมจกิ เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด (สาขา) -108,000.00 THB 3500016188 30/9/2022 30/9/2022 -100,934.58 -1,009.35

1000009861 -117,000.00 THB -109,345.79 -1,093.46
1000009861 -117,000.00 THB -109,345.79 -1,093.46

08/00002 1000009890 บรษัิท เอสเตทเขาใหญ่ จํากัด -128,400.00 THB 3500016172 คา่รักษาความสะอาด ก.ค.65 30/9/2022 30/9/2022 -120,000.00 -1,200.00
1000009890 -128,400.00 THB -120,000.00 -1,200.00
1000009890 -128,400.00 THB -120,000.00 -1,200.00

001.รจ.65/1376 1000009900 บรษัิท ซาโนมคิส ์(ประเทศไทย) จํากัด -43,000.00 THB 3500016207 คา่สง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฎบิัตกิาร 21/9/2022 21/9/2022 -43,000.00 -430.00
1000009900 -43,000.00 THB -43,000.00 -430.00
1000009900 -43,000.00 THB -43,000.00 -430.00

15 สงิหาคม 2565 1000009970 นายสทิธโิชค จําหลัก -25,000.00 THB 3500015499 30/9/2022 30/9/2022 -25,000.00 -250.00
002.ทส.01.65/134 1000009970 นายสทิธโิชค จําหลัก -9,392.00 THB 3500016118 คา่ใชจ้่ายประชาสัมพันธรั์บนักศกึษา 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00

1000009970 -34,392.00 THB -25,000.00 -250.00
1000009970 -34,392.00 THB -25,000.00 -250.00

002.ทส.01.65/741 1000009980 บรษัิท สปรงิฟิลด ์โฮลดงิ จํากัด -184,400.00 THB 3500016116 คา่ใชจ้่ายโครงการประชมุเชงิปฎบิัตกิารฯ 22/9/2022 22/9/2022 -172,336.44 -1,723.37
1000009980 -184,400.00 THB -172,336.44 -1,723.37
1000009980 -184,400.00 THB -172,336.44 -1,723.37

2565/08/008 1000009998 รา้น ยวู ีดไีซน ์อวอรด์ โดย นางสาวราตร ี จานแบน -19,800.00 THB 3500016183 30/9/2022 30/9/2022 -18,504.67 -185.05
1000009998 -19,800.00 THB -18,504.67 -185.05
1000009998 -19,800.00 THB -18,504.67 -185.05

001.บก.65/808 1000010060 นางสาววารุณี เขยีวนลิ -900.00 THB 3500016232 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
1000010060 -900.00 THB 0.00 0.00
1000010060 -900.00 THB 0.00 0.00

001.รจ.65/1436 4000000043 นายเลอสรร ธนสกุาญจน์ -2,500.00 THB 3500016097 คา่จัดประชมุคณะกรรมการ 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
001.10.3.64/245 4000000043 นายเลอสรร ธนสกุาญจน์ -37,500.00 THB 3500016190 คา่จัดประชมุนโยบายฯ 22/9/2022 22/9/2022 -37,500.00 -375.00

4000000043 -40,000.00 THB -37,500.00 -375.00
4000000043 -40,000.00 THB -37,500.00 -375.00

001.10.3.64/245 4000000048 รองศาสตราจารย ์สธุรรม อยูใ่นธรรม -10,000.00 THB 3500016191 คา่จัดประชมุนโยบายฯ 22/9/2022 22/9/2022 -10,000.00 -100.00
4000000048 -10,000.00 THB -10,000.00 -100.00
4000000048 -10,000.00 THB -10,000.00 -100.00

001.รจ.65/1400 4000000055 ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ -3,168,320.00 THB 3500016012 โครงการวจัิยเดอืนมกราคม 2565 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
4000000055 -3,168,320.00 THB 0.00 0.00
4000000055 -3,168,320.00 THB 0.00 0.00

001.ซจ.65/3330 4000000061 บรษัิท เด็นทาเนยีร ์จํากัด -46,272.15 THB 3500016149 คา่จัดทําชนิงานทันตกรรม 21/9/2022 21/9/2022 -43,245.00 -432.45
4000000061 -46,272.15 THB -43,245.00 -432.45
4000000061 -46,272.15 THB -43,245.00 -432.45

001.กง.65/668 4000000073 นายภริมย ์กมลรัตนกลุ -2,500.00 THB 3500016065 คา่จัดประชมุคณะกรรมการ 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
4000000073 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000073 -2,500.00 THB 0.00 0.00

001.รจ.65/1436 4000000075 นายกติพิงค ์พรอ้มวงค์ -2,500.00 THB 3500016096 คา่จัดประชมุคณะกรรมการ 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
4000000075 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000075 -2,500.00 THB 0.00 0.00

001.กง.65/668 4000000077 นายอภศัิกด ิตันตวิรวงศ์ -3,800.00 THB 3500016064 คา่จัดประชมุคณะกรรมการ 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
4000000077 -3,800.00 THB 0.00 0.00
4000000077 -3,800.00 THB 0.00 0.00

001.รจ.65/1436 4000000078 นายศักรนิทร ์ภูมรัิตน -3,800.00 THB 3500016095 คา่จัดประชมุคณะกรรมการ 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
4000000078 -3,800.00 THB 0.00 0.00
4000000078 -3,800.00 THB 0.00 0.00

001.10.3.64/245 4000000081 นายจรัมพร โชตกิเสถยีร -76,000.00 THB 3500016189 คา่จัดประชมุนโยบายฯ 22/9/2022 22/9/2022 -76,000.00 -760.00
4000000081 -76,000.00 THB -76,000.00 -760.00
4000000081 -76,000.00 THB -76,000.00 -760.00

001.ศภ.65/507 4000000093 บรษัิท เคเจ อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากัด -58,400.00 THB 3500016202 คา่บัตรโดยสารเครอืงบนิ 21/9/2022 21/9/2022 -58,400.00 -584.00
4000000093 -58,400.00 THB -58,400.00 -584.00
4000000093 -58,400.00 THB -58,400.00 -584.00

001.รจ.65/1412 4000000112 นางสาววรัญญา ทรัพยเ์จรญิ -25,000.00 THB 3500016036 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 23/9/2022 23/9/2022 -25,000.00 -250.00
4000000112 -25,000.00 THB -25,000.00 -250.00
4000000112 -25,000.00 THB -25,000.00 -250.00

001.รจ.65/1412 4000000113 นางสาวอทติยา พงึพนิจิ -22,000.00 THB 3500016039 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 23/9/2022 23/9/2022 -22,000.00 -220.00
4000000113 -22,000.00 THB -22,000.00 -220.00
4000000113 -22,000.00 THB -22,000.00 -220.00

001.รจ.65/1412 4000000115 นางสาวรังสภิรณ ์ ศรเีพ็ญ -25,000.00 THB 3500016037 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 23/9/2022 23/9/2022 -25,000.00 -250.00
4000000115 -25,000.00 THB -25,000.00 -250.00
4000000115 -25,000.00 THB -25,000.00 -250.00

001.รจ.65/1412 4000000120 นางสาวพันธชิา  กตะศรลีา -18,000.00 THB 3500016042 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 23/9/2022 23/9/2022 -18,000.00 -180.00
4000000120 -18,000.00 THB -18,000.00 -180.00
4000000120 -18,000.00 THB -18,000.00 -180.00

001.รจ.65/1412 4000000121 นายวรพันธ ์ ทมิโพธิ -22,000.00 THB 3500016041 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 23/9/2022 23/9/2022 -22,000.00 -220.00
4000000121 -22,000.00 THB -22,000.00 -220.00
4000000121 -22,000.00 THB -22,000.00 -220.00

.วพศส.01.65/2043 4000000131 นางสาวมธรุส ทพิยม์งคลกลุ -1,600.00 THB 3500016138 คา่ตอบแทนอาจารยพ์เิศษฯ 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000000131 -1,600.00 THB 0.00 0.00
4000000131 -1,600.00 THB 0.00 0.00

001.กง.65/668 4000000144 นายประเสรฐิ บญุสัมพันธ์ -2,500.00 THB 3500016066 คา่จัดประชมุคณะกรรมการ 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
4000000144 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000144 -2,500.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/714 4000000179 กรุงเทพมหานคร -55,200.00 THB 3500016204 คา่ธรรมเนยีมขยะมลูฝอยตเิชอืเดอืนกรกฎาคม 2565 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
4000000179 -55,200.00 THB 0.00 0.00
4000000179 -55,200.00 THB 0.00 0.00

001.ซจ.65/3329 4000000182 บรษัิทสายนําทพิยเ์ด็นตอลแลบอราตอรจํีากัด -44,780.00 THB 3500016089 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนสงิหาคม-กันยายน 2565 21/9/2022 21/9/2022 -41,850.47 -418.51
4000000182 -44,780.00 THB -41,850.47 -418.51
4000000182 -44,780.00 THB -41,850.47 -418.51

002.ทส.65/025 4000000206 นางสาวอรนันท ์ไตรตานนท์ -156,500.00 THB 3500016017 คา่ตอบแทนแพทยรั์งสเีดอืนกรกฎาคม64-เม.ย.65 21/9/2022 21/9/2022 -156,500.00 -1,565.00
002.ทส.65/027 4000000206 นางสาวอรนันท ์ไตรตานนท์ -60,000.00 THB 3500016106 คา่ตอบแทนรังสแีพทยสํ์าหรับโครงการวจัิยฯก.ค.65 21/9/2022 21/9/2022 -60,000.00 -600.00

4000000206 -216,500.00 THB -216,500.00 -2,165.00
4000000206 -216,500.00 THB -216,500.00 -2,165.00

002.ทส.65/025 4000000207 นางพัชลนิ พาทพทุธพิงศ์ -164,000.00 THB 3500016018 คา่ตอบแทนแพทยรั์งสเีดอืนกรกฎาคม64-เม.ย.65 21/9/2022 21/9/2022 -164,000.00 -1,640.00
002.ทส.65/027 4000000207 นางพัชลนิ พาทพทุธพิงศ์ -43,500.00 THB 3500016107 คา่ตอบแทนรังสแีพทยสํ์าหรับโครงการวจัิยฯก.ค.65 21/9/2022 21/9/2022 -43,500.00 -435.00

4000000207 -207,500.00 THB -207,500.00 -2,075.00
4000000207 -207,500.00 THB -207,500.00 -2,075.00

2.ทส.01.65/651.1 4000000232 นายนภาพงษ์ พงษ์นภางค์ -2,500.00 THB 3500016100 คา่จัดประชมุคณะกรรมการ 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
4000000232 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000232 -2,500.00 THB 0.00 0.00

.วพศส.01.65/1675 4000000271 นางวรรณพร เทพหัสดนิ ณ อยธุยา -2,500.00 THB 3500016132 คา่จัดประชมุคณะกรรมการ 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000000271 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000271 -2,500.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 4000000296 นายศภุวัฒ ลาภเกดิ -13,020.00 THB 3500016233 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
4000000296 -13,020.00 THB 0.00 0.00
4000000296 -13,020.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 4000000297 นายธนากร เงมิสันเทยีะ -12,180.00 THB 3500016234 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
4000000297 -12,180.00 THB 0.00 0.00
4000000297 -12,180.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 4000000330 นายรณกร ยมิสวน -12,660.00 THB 3500016235 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
4000000330 -12,660.00 THB 0.00 0.00
4000000330 -12,660.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.04.65/261 4000000382 นายธนวัฒน ์สนทราพรพล -3,000.00 THB 3500016126 คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสถานที 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000000382 -3,000.00 THB 0.00 0.00
4000000382 -3,000.00 THB 0.00 0.00

001.รจ.65/1387 4000000390 นายภมรชัย อภชิาตปิระภัลภ์ -2,500.00 THB 3500016103 คา่จัดประชมุคณะกรรมการ 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
4000000390 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000390 -2,500.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 4000000396 นายอภนัินท ์ทองบอ่ -3,000.00 THB 3500016236 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
4000000396 -3,000.00 THB 0.00 0.00
4000000396 -3,000.00 THB 0.00 0.00

.วพศส.01.65/1675 4000000412 นายอํานาจ ขาวเน -2,500.00 THB 3500016134 คา่จัดประชมุคณะกรรมการ 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000000412 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000412 -2,500.00 THB 0.00 0.00

001.รจ.65/1412 4000000426 นายสกุฤษ ศรัิสชนิกลุ -22,000.00 THB 3500016038 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 23/9/2022 23/9/2022 -22,000.00 -220.00
4000000426 -22,000.00 THB -22,000.00 -220.00
4000000426 -22,000.00 THB -22,000.00 -220.00

001.รจ.65/1412 4000000427 นายชัยณรงค ์ลอืสริพิงศ์ -19,450.00 THB 3500016040 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 23/9/2022 23/9/2022 -19,450.00 -194.50
4000000427 -19,450.00 THB -19,450.00 -194.50
4000000427 -19,450.00 THB -19,450.00 -194.50

001.บก.65/808 4000000428 นายมนตร ีสวัสดศิรไีพบลูย์ -10,920.00 THB 3500016237 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
4000000428 -10,920.00 THB 0.00 0.00
4000000428 -10,920.00 THB 0.00 0.00

002.กก.65/193 4000000455 นางมนัสนันท ์หัตถศักดิ -4,000.00 THB 3500016196 คา่โครงการสานสัมพันธจ์ุฬาภรณ์ 22/9/2022 22/9/2022 -4,000.00 -40.00
4000000455 -4,000.00 THB -4,000.00 -40.00
4000000455 -4,000.00 THB -4,000.00 -40.00

001.รจ.65/1412 4000000461 นางสาวเหมอืนฝัน วุฒนิติกิรกจิ -25,000.00 THB 3500016043 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 23/9/2022 23/9/2022 -25,000.00 -250.00
4000000461 -25,000.00 THB -25,000.00 -250.00
4000000461 -25,000.00 THB -25,000.00 -250.00

001.บก.65/808 4000000477 นายสมชาย สขุโต -11,400.00 THB 3500016238 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
4000000477 -11,400.00 THB 0.00 0.00
4000000477 -11,400.00 THB 0.00 0.00

.พย.01.65/1379.1 4000000484 นางสาวณัฏฐณิชา ยางสวย -22,000.00 THB 3500016023 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 21/9/2022 21/9/2022 -22,000.00 -220.00
4000000484 -22,000.00 THB -22,000.00 -220.00
4000000484 -22,000.00 THB -22,000.00 -220.00

001.รจ.65/1387 4000000509 นายสาธติ ปรัชญาอรยิะกลุ -2,500.00 THB 3500016102 คา่จัดประชมุคณะกรรมการ 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
4000000509 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000509 -2,500.00 THB 0.00 0.00

.วพศส.01.65/2043 4000000532 นายบารท์ ลอมเบร็คส -1,600.00 THB 3500016137 คา่ตอบแทนอาจารยพ์เิศษฯ 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000000532 -1,600.00 THB 0.00 0.00
4000000532 -1,600.00 THB 0.00 0.00

.วพศส.01.65/2043 4000000538 นายประชาธปิ กะทา -3,200.00 THB 3500016139 คา่ตอบแทนอาจารยพ์เิศษฯ 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000000538 -3,200.00 THB 0.00 0.00
4000000538 -3,200.00 THB 0.00 0.00



.วพศส.01.65/2043 4000000539 นางสาวพวงทพิย ์เกดิทรัพย์ -3,200.00 THB 3500016140 คา่ตอบแทนอาจารยพ์เิศษฯ 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000000539 -3,200.00 THB 0.00 0.00
4000000539 -3,200.00 THB 0.00 0.00

.วพศส.01.65/1922 4000000552 นายปัณณธร ธัญญะกจิไพศาล -22,000.00 THB 3500016034 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 21/9/2022 21/9/2022 -22,000.00 -220.00
4000000552 -22,000.00 THB -22,000.00 -220.00
4000000552 -22,000.00 THB -22,000.00 -220.00

.วพศส.01.65/1925 4000000565 นางสาวทัศนยี ์ศรสีขุ -25,000.00 THB 3500016035 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 21/9/2022 21/9/2022 -25,000.00 -250.00
4000000565 -25,000.00 THB -25,000.00 -250.00
4000000565 -25,000.00 THB -25,000.00 -250.00

02.พย.02.65/1387 4000000575 นายจริาย ุอุน่คณฑี -15,000.00 THB 3500016033 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 21/9/2022 21/9/2022 -15,000.00 -150.00
4000000575 -15,000.00 THB -15,000.00 -150.00
4000000575 -15,000.00 THB -15,000.00 -150.00

.วพศส.01.65/2050 4000000580 นางสาวศภุนดิา เฮ็งนรัินดร์ -19,000.00 THB 3500016031 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 21/9/2022 21/9/2022 -19,000.00 -190.00
4000000580 -19,000.00 THB -19,000.00 -190.00
4000000580 -19,000.00 THB -19,000.00 -190.00

001.รจ.65/1412 4000000670 นางสาวจรยิา กติตเิขมากร -19,450.00 THB 3500016044 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 23/9/2022 23/9/2022 -19,450.00 -194.50
4000000670 -19,450.00 THB -19,450.00 -194.50
4000000670 -19,450.00 THB -19,450.00 -194.50

001.รจ.65/1387 4000000713 นายณัฐ มาลัยนวล -3,200.00 THB 3500016101 คา่จัดประชมุคณะกรรมการ 21/9/2022 21/9/2022 0.00 0.00
4000000713 -3,200.00 THB 0.00 0.00
4000000713 -3,200.00 THB 0.00 0.00

.พย.01.65/1380.1 4000000723 นายยศเทพ อว้นศรี -15,000.00 THB 3500016021 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 21/9/2022 21/9/2022 -15,000.00 -150.00
4000000723 -15,000.00 THB -15,000.00 -150.00
4000000723 -15,000.00 THB -15,000.00 -150.00

001.บก.65/808 4000000738 นายทรงยศ เออือรุณแสงใส -9,500.00 THB 3500016239 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
4000000738 -9,500.00 THB 0.00 0.00
4000000738 -9,500.00 THB 0.00 0.00

.วพศส.01.65/2075 4000000748 นางสาวพชิญาภา สขุมาก -15,000.00 THB 3500016032 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 21/9/2022 21/9/2022 -15,000.00 -150.00
4000000748 -15,000.00 THB -15,000.00 -150.00
4000000748 -15,000.00 THB -15,000.00 -150.00

02.พย.02.65/1427 4000000805 นางสาวกัญญารัตน ์วทิยไพบลูยส์กลุ -15,000.00 THB 3500016027 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 21/9/2022 21/9/2022 -15,000.00 -150.00
4000000805 -15,000.00 THB -15,000.00 -150.00
4000000805 -15,000.00 THB -15,000.00 -150.00

001.รจ.65/1412 4000000835 นางสาวกันตณั์ฐสชุา ทาเวยีง -22,000.00 THB 3500016045 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 23/9/2022 23/9/2022 -22,000.00 -220.00
4000000835 -22,000.00 THB -22,000.00 -220.00
4000000835 -22,000.00 THB -22,000.00 -220.00

02.พย.02.65/1453 4000000905 นางสาวหัทยา บญุประสพ -30,000.00 THB 3500016029 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนสงิหาคม-กันยายน 2565 21/9/2022 21/9/2022 -30,000.00 -300.00
4000000905 -30,000.00 THB -30,000.00 -300.00
4000000905 -30,000.00 THB -30,000.00 -300.00

พศส.01.65/1924.2 4000000907 นางสาวสริาวรรณ เชาวะเจรญิ -20,000.00 THB 3500016026 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 21/9/2022 21/9/2022 -20,000.00 -200.00
4000000907 -20,000.00 THB -20,000.00 -200.00
4000000907 -20,000.00 THB -20,000.00 -200.00

001.บก.65/808 4000000910 นายภาคนิ จรูญกติตธิรณ -5,100.00 THB 3500016240 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
4000000910 -5,100.00 THB 0.00 0.00
4000000910 -5,100.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 4000000911 นายเสถยีร เย็นเสมอ -6,600.00 THB 3500016241 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
4000000911 -6,600.00 THB 0.00 0.00
4000000911 -6,600.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 4000000912 นายพงษกร มณีโสม -5,100.00 THB 3500016242 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
4000000912 -5,100.00 THB 0.00 0.00
4000000912 -5,100.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 4000000913 นายจตรุงค ์เอยีมสอาด -4,920.00 THB 3500016243 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
4000000913 -4,920.00 THB 0.00 0.00
4000000913 -4,920.00 THB 0.00 0.00

002.สว.65/179 4000000914 บรษัิท วภิาวดรัีงสติโฮเต็ล จํากัด -681,000.00 THB 3500016208 คา่โครงการสานสัมพันธจ์ุฬาภรณ์ 22/9/2022 22/9/2022 -636,448.60 -6,364.49
4000000914 -681,000.00 THB -636,448.60 -6,364.49
4000000914 -681,000.00 THB -636,448.60 -6,364.49

001.บก.65/808 4000000947 นายกมลวทิย ์ภู่เกตุ -2,400.00 THB 3500016244 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
4000000947 -2,400.00 THB 0.00 0.00
4000000947 -2,400.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 4000000948 นายพชิติ สอนรัตน์ -1,000.00 THB 3500016245 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
4000000948 -1,000.00 THB 0.00 0.00
4000000948 -1,000.00 THB 0.00 0.00

001.10.3.64/245 4000000987 นายบญุชัย โสวรรณวณิชกลุ -27,500.00 THB 3500016193 คา่จัดประชมุนโยบายฯ 22/9/2022 22/9/2022 -27,500.00 -275.00
4000000987 -27,500.00 THB -27,500.00 -275.00
4000000987 -27,500.00 THB -27,500.00 -275.00

001.10.3.64/245 4000000988 นางโปรดปราน บณุยพกุกณะ -32,500.00 THB 3500016192 คา่จัดประชมุนโยบายฯ 22/9/2022 22/9/2022 -32,500.00 -325.00
4000000988 -32,500.00 THB -32,500.00 -325.00
4000000988 -32,500.00 THB -32,500.00 -325.00

001.10.3.64/245 4000000989 นายครรชติ มาลัยวงศ์ -12,500.00 THB 3500016195 คา่จัดประชมุนโยบายฯ 22/9/2022 22/9/2022 -12,500.00 -125.00
4000000989 -12,500.00 THB -12,500.00 -125.00
4000000989 -12,500.00 THB -12,500.00 -125.00

001.10.3.64/245 4000000990 นายโยธนิ พบิลูยเ์กษตรกจิ -30,000.00 THB 3500016194 คา่จัดประชมุนโยบายฯ 22/9/2022 22/9/2022 -30,000.00 -300.00
4000000990 -30,000.00 THB -30,000.00 -300.00
4000000990 -30,000.00 THB -30,000.00 -300.00

002.วท.65/088 4000000991 นายนพรัตน ์โพธชิัย -6,400.00 THB 3500016141 คา่ตอบแทนวทิยากร 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000000991 -6,400.00 THB 0.00 0.00
4000000991 -6,400.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.01.65/702 4000000992 นายวศิาล มหาสทิธวัิฒน์ -5,000.00 THB 3500016136 คา่โครงการประเมนิคณุภาพภายใน 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000000992 -5,000.00 THB 0.00 0.00
4000000992 -5,000.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.01.65/702 4000000993 นางสาวอรลัชชา ศวิรักษ์ -6,000.00 THB 3500016135 คา่โครงการประเมนิคณุภาพภายใน 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000000993 -6,000.00 THB 0.00 0.00
4000000993 -6,000.00 THB 0.00 0.00

002.กก.65/193 4000000994 นายธนศักด ิจันทศลิป์ -4,000.00 THB 3500016197 คา่โครงการสานสัมพันธจ์ุฬาภรณ์ 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000000994 -4,000.00 THB 0.00 0.00
4000000994 -4,000.00 THB 0.00 0.00

002.กก.65/193 4000000995 นางสาวณัฐนร ีคลา้ยสาคร -8,000.00 THB 3500016198 คา่โครงการสานสัมพันธจ์ุฬาภรณ์ 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000000995 -8,000.00 THB 0.00 0.00
4000000995 -8,000.00 THB 0.00 0.00

002.กก.65/193 4000000996 นายชัยณฤทธ ิบญุพานชิ -8,000.00 THB 3500016199 คา่โครงการสานสัมพันธจ์ุฬาภรณ์ 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000000996 -8,000.00 THB 0.00 0.00
4000000996 -8,000.00 THB 0.00 0.00

.วพศส.01.65/1675 4000000997 นายขจรวุฒ ิอุน่ใจ -2,500.00 THB 3500016131 คา่จัดประชมุคณะกรรมการ 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000000997 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000997 -2,500.00 THB 0.00 0.00

.วพศส.01.65/1675 4000000998 นางสาวสยิดา วฑิรูย์ -2,500.00 THB 3500016133 คา่จัดประชมุคณะกรรมการ 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000000998 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000998 -2,500.00 THB 0.00 0.00

02.พย.01.65/1335 4000000999 นายอรรณพ เอกธาราวงศ์ -7,200.00 THB 3500016142 คา่ตอบแทนอาจารยพ์เิศษฯ 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000000999 -7,200.00 THB 0.00 0.00
4000000999 -7,200.00 THB 0.00 0.00

02.พย.01.65/1447 4000001000 ศนูยภ์าษา คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์ -130,000.00 THB 3500016143 คา่ใชจ้่ายในการอบรมภาษาอังกฤษฯ 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000001000 -130,000.00 THB 0.00 0.00
4000001000 -130,000.00 THB 0.00 0.00

004.รพ.09.65/384 4000001001 นางสาวสปุราณี แตงวงษ์ -2,400.00 THB 3500016200 คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสถานที 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000001001 -2,400.00 THB 0.00 0.00
4000001001 -2,400.00 THB 0.00 0.00

004.รพ.09.65/384 4000001002 นางศากลุ ชา่งไม ้ -5,600.00 THB 3500016201 คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสถานที 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000001002 -5,600.00 THB 0.00 0.00
4000001002 -5,600.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.04.65/261 4000001003 นางสาวประภาพร แสนบัณฑติ -3,000.00 THB 3500016125 คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสถานที 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000001003 -3,000.00 THB 0.00 0.00
4000001003 -3,000.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.04.65/261 4000001004 นางภรติา อูท่รงธรรม -3,000.00 THB 3500016127 คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสถานที 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000001004 -3,000.00 THB 0.00 0.00
4000001004 -3,000.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.04.65/261 4000001005 นางสาวธราทพิย ์นาราวงศ์ -3,000.00 THB 3500016129 คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสถานที 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000001005 -3,000.00 THB 0.00 0.00
4000001005 -3,000.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.04.65/261 4000001006 นายสรุพงษ์ เหลอืงวุฒวิงษ์ -3,000.00 THB 3500016130 คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสถานที 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000001006 -3,000.00 THB 0.00 0.00
4000001006 -3,000.00 THB 0.00 0.00

002.สพ.01.65/373 4000001007 บรษัิท ซันไซน ์บชี รสีอรท์ จํากัด -133,500.00 THB 3500016144 คา่โครงการสัมมนาปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ 22/9/2022 22/9/2022 -124,766.36 -1,247.67
4000001007 -133,500.00 THB -124,766.36 -1,247.67
4000001007 -133,500.00 THB -124,766.36 -1,247.67

002.ทส.01.65/115 4000001008 นายอดุม วงศห์อม -20,264.00 THB 3500016123 คา่โครงการเตรยีมความพรอ้มนักศกึษาใหมฯ่ 22/9/2022 22/9/2022 -19,200.00 -192.00
4000001008 -20,264.00 THB -19,200.00 -192.00
4000001008 -20,264.00 THB -19,200.00 -192.00

004.รพ.11.65/388 4000001009 มหาวทิยาลัยพะเยา -340,000.00 THB 3500016145 คา่โครงการอบรมฯ 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000001009 -340,000.00 THB 0.00 0.00
4000001009 -340,000.00 THB 0.00 0.00

002.วท.65/086 4000001010 นายกติตภิูม ิมปีระดษิฐ์ -4,800.00 THB 3500016146 คา่ตอบแทนวทิยากร 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000001010 -4,800.00 THB 0.00 0.00
4000001010 -4,800.00 THB 0.00 0.00

04.รพ.07.65/1193 4000001011 นายอาณัตชิัย เพมิสา -6,000.00 THB 3500016147 คา่สงเคราะหผู์ป่้วย 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000001011 -6,000.00 THB 0.00 0.00
4000001011 -6,000.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.01.65/552 4000001012 นางสาวจุฑารัตน ์วบิลูผล -11,400.00 THB 3500016148 คา่โครงการวพิากษ์รายงานประเมนิตนเอง 22/9/2022 22/9/2022 -11,400.00 -114.00
4000001012 -11,400.00 THB -11,400.00 -114.00
4000001012 -11,400.00 THB -11,400.00 -114.00

002.กก.65/214 4000001013 นางสาวอาภรณ ์ดวงภุมเมศ -62,700.00 THB 3500016067 คา่โครงการสัมมนาคณะกรรมการฯ 22/9/2022 22/9/2022 -62,700.00 -627.00
4000001013 -62,700.00 THB -62,700.00 -627.00
4000001013 -62,700.00 THB -62,700.00 -627.00

.วพศส.01.65/2148 4000001014 นายทติยวัฒน ์คําวงษ์ -25,000.00 THB 3500016028 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนกันยายน 2565 22/9/2022 22/9/2022 -25,000.00 -250.00
4000001014 -25,000.00 THB -25,000.00 -250.00
4000001014 -25,000.00 THB -25,000.00 -250.00

002.ML.01.65/740 4000001015 นางสาวรุ่งทวิา อรุณฉาย -16,000.00 THB 3500016110 คา่โครงการเตรยีมความพรอ้มนักศกึษาใหมฯ่ 22/9/2022 22/9/2022 -16,000.00 -160.00
4000001015 -16,000.00 THB -16,000.00 -160.00
4000001015 -16,000.00 THB -16,000.00 -160.00

002.ทส.01.65/740 4000001016 นายชลติ เจยีรเกยีรติ -16,000.00 THB 3500016111 คา่โครงการเตรยีมความพรอ้มนักศกึษาใหมฯ่ 22/9/2022 22/9/2022 -16,000.00 -160.00



4000001016 -16,000.00 THB -16,000.00 -160.00
4000001016 -16,000.00 THB -16,000.00 -160.00

002.ทส.01.65/615 4000001017 นายอนันต ์กนกศลิป์ -10,800.00 THB 3500016112 คา่ตอบแทนการเรยีนการสอนฯ 22/9/2022 22/9/2022 -10,800.00 -108.00
4000001017 -10,800.00 THB -10,800.00 -108.00
4000001017 -10,800.00 THB -10,800.00 -108.00

002.ทส.01.65/615 4000001018 นายศภุกานต ์เตชะพงศธร -12,000.00 THB 3500016113 คา่ตอบแทนการเรยีนการสอนฯ 22/9/2022 22/9/2022 -12,000.00 -120.00
4000001018 -12,000.00 THB -12,000.00 -120.00
4000001018 -12,000.00 THB -12,000.00 -120.00

002.ทส.01.65/741 4000001019 นายวสษิฐ ์พรหมบตุร -24,336.00 THB 3500016114 คา่ใชจ้่ายโครงการประชมุเชงิปฎบิัตกิารฯ 22/9/2022 22/9/2022 -22,400.00 -224.00
4000001019 -24,336.00 THB -22,400.00 -224.00
4000001019 -24,336.00 THB -22,400.00 -224.00

002.ทส.01.65/741 4000001020 นายวรีะวัฒน ์พงษ์พยอม -24,392.00 THB 3500016115 คา่ใชจ้่ายโครงการประชมุเชงิปฎบิัตกิารฯ 22/9/2022 22/9/2022 -22,400.00 -224.00
4000001020 -24,392.00 THB -22,400.00 -224.00
4000001020 -24,392.00 THB -22,400.00 -224.00

002.ทส.01.65/134 4000001021 นางสาวอรุณศร ีพรมสาย -4,592.00 THB 3500016117 คา่ใชจ้่ายประชาสัมพันธรั์บนักศกึษา 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000001021 -4,592.00 THB 0.00 0.00
4000001021 -4,592.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.01.65/134 4000001022 นางกันนกิา สรุยิะไชย -3,200.00 THB 3500016119 คา่ใชจ้่ายประชาสัมพันธรั์บนักศกึษา 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000001022 -3,200.00 THB 0.00 0.00
4000001022 -3,200.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.01.65/134 4000001023 นายพนมศักด ิสรุยิะไชย -3,200.00 THB 3500016120 คา่ใชจ้่ายประชาสัมพันธรั์บนักศกึษา 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000001023 -3,200.00 THB 0.00 0.00
4000001023 -3,200.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.01.65/134 4000001024 นางสาวศรสีดุา แหลมมาก -8,000.00 THB 3500016121 คา่ใชจ้่ายประชาสัมพันธรั์บนักศกึษา 22/9/2022 22/9/2022 0.00 0.00
4000001024 -8,000.00 THB 0.00 0.00
4000001024 -8,000.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 4000001025 นายชศัูกด ิศริพิฤกษ์ -1,500.00 THB 3500016246 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
4000001025 -1,500.00 THB 0.00 0.00
4000001025 -1,500.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/808 4000001026 นายพเิชษฐ ์กาขัน -1,680.00 THB 3500016247 คา่ลว่งพนักงานขับรถ เดอืน สงิหาคม 2565 26/9/2022 26/9/2022 0.00 0.00
4000001026 -1,680.00 THB 0.00 0.00
4000001026 -1,680.00 THB 0.00 0.00

.วพศส.01.65/2148 6000000590 น.ส. จันทรจ์ริา ศรธีรรมศาสน์ -75,000.00 THB 3500016030 คา่จา้งโครงการวจัิยเดอืนพฤษภาคมกันยายน 2565 21/9/2022 21/10/2022 -75,000.00 -750.00
6000000590 -75,000.00 THB -75,000.00 -750.00
6000000590 -75,000.00 THB -75,000.00 -750.00

-70,092,973.30 THB -52,608,166.32 -526,081.70


