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001.รจ.65/1773 803975 นาย ทวกีฤตย ์สริพิงศบ์ญุสทิธิ -77,505.00 THB 3500002050 คา่โครงการวจัิยเรอืงแบบสุม่ตัวอย่างแบบเปิดฉลากฯ 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
803975 -77,505.00 THB 0.00 0.00
803975 -77,505.00 THB 0.00 0.00

2ต.ค.65 804037 น.ส. ศริพิร แซห่ลู่ -26,240.00 THB 3500002115 15/11/2022 15/11/2022 -26,240.00 -262.40
804037 -26,240.00 THB -26,240.00 -262.40
804037 -26,240.00 THB -26,240.00 -262.40

001.บท.65/260 809134 นาย ชศูักด ิลมิสกลุ -2,500.00 THB 3500002213 คา่จัดประชมุเดอืนกรกฎาคม 2565 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
002.สว.65/245 809134 นาย ชศูักด ิลมิสกลุ -2,500.00 THB 3500002273 คา่จัดประชมุครังท ี10/2565 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00

809134 -5,000.00 THB 0.00 0.00
809134 -5,000.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.01.65/837 812066 น.ส. พรไพลนิ ไพโรจนส์ันตกิลุ -19,988.00 THB 3500002113 คา่ใชจ้า่ยโครงการวจิัยเรอืงการศกึษาประสทิธภิาพฯ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
812066 -19,988.00 THB 0.00 0.00
812066 -19,988.00 THB 0.00 0.00

ศส.01.02.65/2593 812281 นาย ปวนิทร ์พงศก์อปรสกล -27,000.00 THB 3500002051 คา่โครงการวจัิยเรอืงบทบาทของหน่วยรับของเอกสารฯ 9/11/2022 9/11/2022 -27,000.00 -270.00
812281 -27,000.00 THB -27,000.00 -270.00
812281 -27,000.00 THB -27,000.00 -270.00

002.ทส.01.65/850 812288 นาย ภรูพัิฒน ์วาวเงนิงาม -2,000.00 THB 3500002054 คา่โครงการสัมมนาออนไลน์ 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
812288 -2,000.00 THB 0.00 0.00
812288 -2,000.00 THB 0.00 0.00

04.รพ.07.65/1467 1000000001 ศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิ สภากาชาดไทย -12,950.00 THB 3500002114 คา่ฉายแสงสว่นประกอบโลหติ 8/11/2022 8/12/2022 0.00 0.00
04.รพ.07.65/1468 1000000001 ศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิ สภากาชาดไทย -1,406,220.00 THB 3500002114 คา่ใชเ้ลอืดและสว่นประกอบโลหติ 9/11/2022 9/12/2022 0.00 0.00
04.รพ.07.65/1481 1000000001 ศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิ สภากาชาดไทย -3,310.00 THB 3500002274 คา่ใชเ้ลอืดและสว่นประกอบโลหติ 8/11/2022 8/12/2022 0.00 0.00

1000000001 -1,422,480.00 THB 0.00 0.00
1000000001 -1,422,480.00 THB 0.00 0.00

04.รพ.07.65/1440 1000000003 ม.มหดิล คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธบิดี -673,520.00 THB 3500002164 คา่สง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฎบัิตกิาร 8/11/2022 8/12/2022 0.00 0.00
04.รพ.01.65/1767 1000000003 ม.มหดิล คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธบิดี -14,700.00 THB 3500002278 คา่สง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฎบัิตกิาร 8/11/2022 8/12/2022 0.00 0.00

1000000003 -688,220.00 THB 0.00 0.00
1000000003 -688,220.00 THB 0.00 0.00

RCA6409-0001 1000000163 บรษัิท เอ็มดวีัน โฟร ์ยู จํากัด -74,750.00 THB 3500002044 หลักประกันสัญญา 1/9/2021 1/9/2021 0.00 0.00
1000000163 -74,750.00 THB 0.00 0.00
1000000163 -74,750.00 THB 0.00 0.00

REP22-00602 1000000165 บรษัิท โตโยตา้ พีเอส เอนเตอรไ์พรซ ์ จํากัด (สาขาที 00001) -5,314.69 THB 3500001905 15/11/2022 15/11/2022 -4,967.00 -49.67
REP22-00642 1000000165 บรษัิท โตโยตา้ พีเอส เอนเตอรไ์พรซ ์ จํากัด (สาขาที 00001) -32,325.77 THB 3500001905 15/11/2022 15/11/2022 -30,211.00 -302.11
REP22-00614 1000000165 บรษัิท โตโยตา้ พีเอส เอนเตอรไ์พรซ ์ จํากัด (สาขาที 00001) -88,168.00 THB 3500002140 15/11/2022 15/11/2022 -82,400.00 -824.00
REP22-00662 1000000165 บรษัิท โตโยตา้ พีเอส เอนเตอรไ์พรซ ์ จํากัด (สาขาที 00001) -9,315.42 THB 3500002140 15/11/2022 15/11/2022 -8,706.00 -87.06

1000000165 -135,123.88 THB -126,284.00 -1,262.84
1000000165 -135,123.88 THB -126,284.00 -1,262.84

001.ซจ.65/4344 1000000244 บรษัิท อะแฟรร์ทีูธเด็นตัลแล็บ  จํากัด -2,996.00 THB 3500002242 คา่จัดจา้งทําชนิงานทันตกรรม 8/11/2022 8/12/2022 -2,800.00 -28.00
001.ซจ.65/4364 1000000244 บรษัิท อะแฟรร์ทีูธเด็นตัลแล็บ  จํากัด -17,334.00 THB 3500002242 คา่จัดจา้งทําชนิงานทันตกรรม 8/11/2022 8/12/2022 -16,200.00 -162.00

1000000244 -20,330.00 THB -19,000.00 -190.00
1000000244 -20,330.00 THB -19,000.00 -190.00

26161/65 1000000271 บรษัิท โบวเ์มด ยู.เค. (เอเชยี)  จํากัด -15,000.00 THB 3500002196 15/11/2022 15/11/2022 -14,018.69 -140.19
1000000271 -15,000.00 THB -14,018.69 -140.19
1000000271 -15,000.00 THB -14,018.69 -140.19

IV22080071 1000000284 บรษัิท ด็อกเตอรน์ก ดสิทรบิวิชัน  จํากัด -16,380.00 THB 3500002191 15/11/2022 15/11/2022 -16,380.00 -163.80
1000000284 -16,380.00 THB -16,380.00 -163.80
1000000284 -16,380.00 THB -16,380.00 -163.80

IV6500024 1000000299 รา้น เวทแอนนมีอลล์ -10,914.00 THB 3500002198 15/11/2022 15/11/2022 -10,200.00 -102.00
IV6500237 1000000299 รา้น เวทแอนนมีอลล์ -20,640.30 THB 3500002198 15/11/2022 15/11/2022 -19,290.00 -192.90
IV6500566 1000000299 รา้น เวทแอนนมีอลล์ -5,136.00 THB 3500002198 15/11/2022 15/11/2022 -4,800.00 -48.00

1000000299 -36,690.30 THB -34,290.00 -342.90
1000000299 -36,690.30 THB -34,290.00 -342.90

599757 1000000330 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ จํากัด (มหาชน) -3,590.00 THB 3500001906 15/11/2022 15/11/2022 -3,355.14 -33.55
602177 1000000330 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ จํากัด (มหาชน) -19,861.00 THB 3500001906 15/11/2022 15/11/2022 -18,561.68 -185.62
602179 1000000330 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ จํากัด (มหาชน) -8,329.00 THB 3500001906 15/11/2022 15/11/2022 -7,784.11 -77.84
607004 1000000330 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ จํากัด (มหาชน) -10,869.00 THB 3500001906 15/11/2022 15/11/2022 -10,157.94 -101.58
584113 1000000330 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ จํากัด (มหาชน) -58,698.00 THB 3500002168 15/11/2022 15/11/2022 -54,857.94 -548.58
595937 1000000330 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ จํากัด (มหาชน) -9,982.00 THB 3500002168 15/11/2022 15/11/2022 -9,328.97 -93.29
601744 1000000330 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ จํากัด (มหาชน) -2,988.00 THB 3500002168 15/11/2022 15/11/2022 -2,792.52 -27.93
605850 1000000330 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ จํากัด (มหาชน) -1,250.00 THB 3500002207 15/11/2022 15/11/2022 -1,168.22 -11.68

1000000330 -115,567.00 THB -108,006.52 -1,080.07
1000000330 -115,567.00 THB -108,006.52 -1,080.07

990000090034 1000000342 บรษัิท ไทยเรน้ทอ์ะคาร ์คอรป์อเรชัน  จํากัด -139,100.00 THB 3500002118 คา่เชา่รถ เดอืน ก.ค.2565 15/11/2022 15/11/2022 -130,000.00 -1,300.00
990000090035 1000000342 บรษัิท ไทยเรน้ทอ์ะคาร ์คอรป์อเรชัน  จํากัด -139,100.00 THB 3500002118 คา่เชา่รถ เดอืน ส.ค.2565 15/11/2022 15/11/2022 -130,000.00 -1,300.00

1000000342 -278,200.00 THB -260,000.00 -2,600.00
1000000342 -278,200.00 THB -260,000.00 -2,600.00

001.ซจ.65/4351 1000000354 บรษัิท อนิเฮา้ส ์เด็นทัล อารต์  จํากัด -38,548.01 THB 3500002117 คา่จัดจา้งทําชนิงานทันตกรรม 8/11/2022 8/12/2022 -36,026.18 -360.27
001.ซจ.65/4343 1000000354 บรษัิท อนิเฮา้ส ์เด็นทัล อารต์  จํากัด -14,350.00 THB 3500002243 คา่จัดจา้งทําชนิงานทันตกรรม 8/11/2022 8/12/2022 -13,411.22 -134.12

1000000354 -52,898.01 THB -49,437.40 -494.39
1000000354 -52,898.01 THB -49,437.40 -494.39

NV6508/0328 1000000390 บรษัิท ยูโนเวท เน็ตเวริค์ จํากัด -5,400.00 THB 3500002193 15/11/2022 15/11/2022 -5,400.00 -54.00
1000000390 -5,400.00 THB -5,400.00 -54.00
1000000390 -5,400.00 THB -5,400.00 -54.00

IV22070149 1000000453 บรษัิท ที.เจ.แอนนมัิล เฮลท ์จํากัด -6,200.00 THB 3500002201 15/11/2022 15/11/2022 -6,200.00 -62.00
IV22070498 1000000453 บรษัิท ที.เจ.แอนนมัิล เฮลท ์จํากัด -7,500.00 THB 3500002201 15/11/2022 15/11/2022 -7,500.00 -75.00

1000000453 -13,700.00 THB -13,700.00 -137.00
1000000453 -13,700.00 THB -13,700.00 -137.00

425408-1 1000000496 บรษัิท แมจกิ เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด -22,400.00 THB 3500002286 15/11/2022 15/11/2022 -20,934.58 -209.35
1000000496 -22,400.00 THB -20,934.58 -209.35
1000000496 -22,400.00 THB -20,934.58 -209.35

CGC2210001 1000000565 บรษัิท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) -75,000.00 THB 3500002287 15/11/2022 15/11/2022 -70,093.46 -700.93
1000000565 -75,000.00 THB -70,093.46 -700.93
1000000565 -75,000.00 THB -70,093.46 -700.93

5151558967 1000000579 บรษัิท เอสพีซ ีอารท์ี จํากัด -55,640.00 THB 3500001809 15/11/2022 15/11/2022 -52,000.00 -520.00
5151555057 1000000579 บรษัิท เอสพีซ ีอารท์ี จํากัด -320,000.00 THB 3500002205 15/11/2022 15/11/2022 -299,065.42 -2,990.65

1000000579 -375,640.00 THB -351,065.42 -3,510.65
1000000579 -375,640.00 THB -351,065.42 -3,510.65

RCA6409-0002 1000000618 บรษัิท 10 ซามไูร จํากัด -224,700.00 THB 3500002046 หลักประกันสัญญา 1/9/2021 1/9/2021 0.00 0.00
1000000618 -224,700.00 THB 0.00 0.00
1000000618 -224,700.00 THB 0.00 0.00

INV2022090002 1000000716 หา้งหุน้สว่นจํากัด ลลภัส -1,285,000.00 THB 3500002212 15/11/2022 15/11/2022 -1,200,934.58 -12,009.35
INV2022100001 1000000716 หา้งหุน้สว่นจํากัด ลลภัส -1,285,000.00 THB 3500002212 15/11/2022 15/11/2022 -1,200,934.58 -12,009.35

1000000716 -2,570,000.00 THB -2,401,869.16 -24,018.70
1000000716 -2,570,000.00 THB -2,401,869.16 -24,018.70

IV6405020 1000000747 บรษัิท คลนี โซลชัูน (ประเทศไทย)  จํากัด -15,408.00 THB 3500002195 15/11/2022 15/11/2022 -14,400.00 -144.00
1000000747 -15,408.00 THB -14,400.00 -144.00
1000000747 -15,408.00 THB -14,400.00 -144.00

RVA6303-0013 1000000811 บรษัิท โอ สแควร ์ดสิทรบิวิชัน  จํากัด -44,500.00 THB 3500002045 RVA6303-0013 บจ.โอ สแควร ์ดสิทรบิวิชัน 0.00 0.00
1000000811 -44,500.00 THB 0.00 0.00
1000000811 -44,500.00 THB 0.00 0.00

20092565 1000000912 นาย วสิทุธ ิ ตรเีงนิ -15,000.00 THB 3500001819 15/11/2022 15/11/2022 -15,000.00 -150.00
3ตลุาคม25655 1000000912 นาย วสิทุธ ิ ตรเีงนิ -8,000.00 THB 3500002285 15/11/2022 15/11/2022 -8,000.00 -80.00

1000000912 -23,000.00 THB -23,000.00 -230.00
1000000912 -23,000.00 THB -23,000.00 -230.00

0 1700000902 1000000943 บรษัิท พารากอน คาร ์เรนทัล จํากัด -18,725.00 THB 3500002192 15/11/2022 15/11/2022 -17,500.00 -175.00
1000000943 -18,725.00 THB -17,500.00 -175.00
1000000943 -18,725.00 THB -17,500.00 -175.00

IVZ6509-00069 1000001024 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด -19,377.70 THB 3500001921 15/11/2022 15/11/2022 -18,110.00 -181.10
IVZ6509-00086 1000001024 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด -115,506.50 THB 3500001921 15/11/2022 15/11/2022 -107,950.00 -1,079.50
IVZ6508-00496 1000001024 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด -40,916.80 THB 3500002206 15/11/2022 15/11/2022 -38,240.00 -382.40

1000001024 -175,801.00 THB -164,300.00 -1,643.00
1000001024 -175,801.00 THB -164,300.00 -1,643.00

5336632158 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -21,700.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -20,280.37 -202.80
5336651647 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -8,667.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -8,100.00 -81.00
5336770087 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -420,750.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -393,224.30 -3,932.24
5336819841 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -12,583.20 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -11,760.00 -117.60
5336880615 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -16,262.40 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -15,198.50 -151.99
5336932475 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -3,424.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -3,200.00 -32.00
5336947436 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -2,696.40 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -2,520.00 -25.20
5336948204 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -30,131.20 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -28,160.00 -281.60
5336948283 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -23,968.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -22,400.00 -224.00
5336948639 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -117,700.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -110,000.00 -1,100.00
5336948764 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -449,667.50 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -420,250.00 -4,202.50
5336954279 A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -18,450.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -17,242.99 -172.43
5336954313 A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -53,000.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -49,532.71 -495.33
5336956864 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -171,200.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -160,000.00 -1,600.00
5336970658 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -1,337.50 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -1,250.00 -12.50
5336970659 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -2,835.50 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -2,650.00 -26.50
5336971772 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -3,145.80 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -2,940.00 -29.40
5336971801 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -117,700.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -110,000.00 -1,100.00
5336984353 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -1,444,500.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -1,350,000.00 -13,500.00
5336987223 A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -4,943.40 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -4,620.00 -46.20
5336991844 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -43,065.36 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -40,248.00 -402.48
5337000240 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -4,815.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -4,500.00 -45.00
5337003877 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -12,947.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -12,100.00 -121.00
5337013390 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -209,720.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -196,000.00 -1,960.00
5337013813 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -428,000.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -400,000.00 -4,000.00
5337014467 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -77,896.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -72,800.00 -728.00
5337014573 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -6,420.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -6,000.00 -60.00
5337014893 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -433,350.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -405,000.00 -4,050.00
5337015465 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -710,480.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -664,000.00 -6,640.00
5337016376 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -6,420.00 THB 3500002093 14/10/2022 14/10/2022 -6,000.00 -60.00
5337019704 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -3,210.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -3,000.00 -30.00
5337019706 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -21,571.20 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -20,160.00 -201.60
5337020045 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -174,410.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -163,000.00 -1,630.00
5337021514 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -115,667.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -108,100.00 -1,081.00
5337021956 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -47,080.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -44,000.00 -440.00



5337023339 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -53,500.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -50,000.00 -500.00
5337023344 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -5,778.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -5,400.00 -54.00
5337024128 A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -9,886.80 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -9,240.00 -92.40
5337024494 A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -6,420.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -6,000.00 -60.00
5337025144 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -12,412.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -11,600.00 -116.00
5337025145 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -40,125.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -37,500.00 -375.00
5337025146 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -9,501.60 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -8,880.00 -88.80
5337025147 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -8,988.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -8,400.00 -84.00
5337025148 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -41,944.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -39,200.00 -392.00
5337025149 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -7,864.50 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -7,350.00 -73.50
5337043961A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -16,262.40 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -15,198.50 -151.99
5337045842 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -36,722.40 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -34,320.00 -343.20
5337049667 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -42,800.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -40,000.00 -400.00
5337064646 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -290,610.93 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -271,599.00 -2,715.99
5337065319 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -396,328.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -370,400.00 -3,704.00
5337065754 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -55,854.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -52,200.00 -522.00
5337067762 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -128,400.00 THB 3500002093 14/10/2022 14/10/2022 -120,000.00 -1,200.00
5337067768 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -130,026.40 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -121,520.00 -1,215.20
5337067931 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -115,356.70 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -107,810.00 -1,078.10
5337068631 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -1,658.50 THB 3500002093 14/10/2022 14/10/2022 -1,550.00 -15.50
5337069223 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -404,460.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -378,000.00 -3,780.00
5337069256 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -250,380.00 THB 3500002093 14/10/2022 14/10/2022 -234,000.00 -2,340.00
5337083953 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -61,311.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -57,300.00 -573.00
5337085065 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -457,877.61 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -427,923.00 -4,279.23
5337085106 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -470,800.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -440,000.00 -4,400.00
5337085250 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -485,737.20 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -453,960.00 -4,539.60
5337085621 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -46,224.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -43,200.00 -432.00
5337086045 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -117,500.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -109,813.08 -1,098.13
5337086177 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -29,104.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -27,200.00 -272.00
5337086637 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -17,066.50 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -15,950.00 -159.50
5337087015 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -50,932.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -47,600.00 -476.00
5337087858 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -62,167.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -58,100.00 -581.00
5337088609 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -60,776.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -56,800.00 -568.00
5337088926 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -15,921.60 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -14,880.00 -148.80
5337089008 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -2,311.20 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -2,160.00 -21.60
5337089025 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -14,445.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -13,500.00 -135.00
5337089705 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -192,480.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -179,887.85 -1,798.88
5337108820 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -101,997.75 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -95,325.00 -953.25
5337139814 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -14,252.40 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -13,320.00 -133.20
5337140180 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -13,552.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -12,665.42 -126.65
5337191999 A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -46,224.00 THB 3500002093 15/11/2022 15/11/2022 -43,200.00 -432.00
4116513498 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -128,400.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -120,000.00 -1,200.00
5336567479 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -290,610.93 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -271,599.00 -2,715.99
5336845398 A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -13,375.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -12,500.00 -125.00
5336890019 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -22,256.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -20,800.00 -208.00
5336892345 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -2,193.50 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -2,050.00 -20.50
5336893934 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -76,237.50 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -71,250.00 -712.50
5336894425 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -1,744.10 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -1,630.00 -16.30
5336901908A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -226,866.75 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -212,025.00 -2,120.25
5336902703A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -99,000.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -92,523.36 -925.23
5336904714A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -27,000.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -25,233.64 -252.34
5336907031 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -88,275.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -82,500.00 -825.00
5336945839 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -20,544.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -19,200.00 -192.00
5336947821 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -30,045.60 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -28,080.00 -280.80
5336948390 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -25,466.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -23,800.00 -238.00
5336948982 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -269,961.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -252,300.00 -2,523.00
5336950333 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -28,700.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -26,822.43 -268.22
5336950744 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -64,200.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -60,000.00 -600.00
5336953503A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -90,000.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -84,112.15 -841.12
5336956245A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -8,998.50 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -8,409.81 -84.10
5336973661 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -8,666.70 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -8,099.72 -81.00
5336980185 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -4,012.50 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -3,750.00 -37.50
5336991242A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -155,150.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -145,000.00 -1,450.00
5336998472 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -1,198.40 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -1,120.00 -11.20
5336998477 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -25,680.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -24,000.00 -240.00
5336998842 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -20,223.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -18,900.00 -189.00
5337000675 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -135,622.50 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -126,750.00 -1,267.50
5337003503 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -22,791.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -21,300.00 -213.00
5337004178 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -11,128.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -10,400.00 -104.00
5337004502 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -16,050.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -15,000.00 -150.00
5337009318 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -19,260.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -18,000.00 -180.00
5337014958 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -7,490.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -7,000.00 -70.00
5337015873 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -60,262.40 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -56,320.00 -563.20
5337015979 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -3,150.08 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -2,944.00 -29.44
5337016380 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -8,560.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -8,000.00 -80.00
5337058280 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -12,374.55 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -11,565.00 -115.65
5337060449 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -449,400.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -420,000.00 -4,200.00
5337078534 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -9,640.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -9,009.35 -90.09
5337083851A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -235,400.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -220,000.00 -2,200.00
5337084410A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -14,000.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -13,084.11 -130.84
5337086452 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -138,456.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -129,398.13 -1,293.98
5337089506 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -2,140.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -2,000.00 -20.00
5337137899 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -388,281.60 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -362,880.00 -3,628.80
5337143891A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -109,628.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -102,456.07 -1,024.56
5337148883A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -87,910.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -82,158.88 -821.59
5337149935A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -25,626.50 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -23,950.00 -239.50
5337153086A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -105,224.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -98,340.19 -983.40
5337153800A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -2,675.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -2,500.00 -25.00
5337163705A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -1,802,980.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -1,685,028.04 -16,850.28
5337167805 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -6,789.15 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -6,345.00 -63.45
5337169225A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -12,500.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -11,682.24 -116.82
5337172584A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -19,260.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -18,000.00 -180.00
5337181859 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -105,000.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -98,130.84 -981.31
5337190043A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -140,384.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -131,200.00 -1,312.00
5337193455A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -19,260.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -18,000.00 -180.00
5337203751A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -196,300.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -183,457.94 -1,834.58
5337203865A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -520,400.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -486,355.14 -4,863.55
5337220077A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -86,595.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -80,929.91 -809.30
5337231891 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -6,000.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -5,607.48 -56.07
5337240430A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -90,920.00 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -84,971.96 -849.72
5337245455 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -7,800.30 THB 3500002148 15/11/2022 15/11/2022 -7,290.00 -72.90
5335623727 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด -21,400.00 THB 3500002209 31/10/2022 31/10/2022 -20,000.00 -200.00

1000001034 -16,175,134.51 THB -15,116,948.11 -151,169.47
1000001034 -16,175,134.51 THB -15,116,948.11 -151,169.47

04.รพ.07.65/1443 1000001079 บรษัิท พ ีซ ีที ลาบอราตอร ี เซอรว์สิ จํากัด -11,000.00 THB 3500002162 คา่สง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฎบัิตกิาร 8/11/2022 8/12/2022 -11,000.00 -110.00
1000001079 -11,000.00 THB -11,000.00 -110.00
1000001079 -11,000.00 THB -11,000.00 -110.00

1310248340 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -20,000.00 THB 3500002190 15/11/2022 15/11/2022 -20,000.00 -200.00
1310267711 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด -48,600.00 THB 3500002190 15/11/2022 15/11/2022 -48,600.00 -486.00

1000001124 -68,600.00 THB -68,600.00 -686.00
1000001124 -68,600.00 THB -68,600.00 -686.00

001.บค.65/1133 1000001126 บรษัิท วชัิยยุทธ จํากัด -6,816.00 THB 3500002222 คา่รักษาพยาบาล 9/11/2022 9/12/2022 -6,816.00 -68.16
1000001126 -6,816.00 THB -6,816.00 -68.16
1000001126 -6,816.00 THB -6,816.00 -68.16

001.ซจ.65/4362 1000001173 บรษัิท เคดแีอล จํากัด -8,239.00 THB 3500002245 คา่จัดจา้งทําชนิงานทันตกรรม 8/11/2022 8/12/2022 -7,700.00 -77.00
1000001173 -8,239.00 THB -7,700.00 -77.00
1000001173 -8,239.00 THB -7,700.00 -77.00

04.รพ.01.65/1769 1000001296 บรษัิท ไฮเทค แล็ป จํากัด -84,200.00 THB 3500002277 คา่สง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฎบัิตกิาร 8/11/2022 8/12/2022 -84,200.00 -842.00
1000001296 -84,200.00 THB -84,200.00 -842.00
1000001296 -84,200.00 THB -84,200.00 -842.00

004.รพ.06.65/586 1000001431 โรงพยาบาลศริริาช -36,960.00 THB 3500002160 คา่สง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฎบัิตกิาร 8/11/2022 8/12/2022 0.00 0.00
04.รพ.06.65/1464 1000001431 โรงพยาบาลศริริาช -44,795.00 THB 3500002160 คา่สง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฎบัิตกิาร 8/11/2022 8/12/2022 0.00 0.00
04.รพ.01.65/1792 1000001431 โรงพยาบาลศริริาช -1,210.00 THB 3500002284 คา่สง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฎบัิตกิาร 8/11/2022 8/12/2022 0.00 0.00
04.รพ.06.65/1756 1000001431 โรงพยาบาลศริริาช -4,950.00 THB 3500002284 คา่สง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฎบัิตกิาร 8/11/2022 8/12/2022 0.00 0.00

1000001431 -87,915.00 THB 0.00 0.00
1000001431 -87,915.00 THB 0.00 0.00

001.บท.65/356 1000001674 การไฟฟ้านครหลวง -1,463,550.26 THB 3500002221 คา่ไฟฟ้าเดอืนกันยายน 2565 9/11/2022 9/12/2022 0.00 0.00
1000001674 -1,463,550.26 THB 0.00 0.00
1000001674 -1,463,550.26 THB 0.00 0.00

001.02.65/432 1000001714 บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จํากัด -21,260.00 THB 3500002161 คา่ไปรษณียเ์ดอืนกันยายน 2565 9/11/2022 9/12/2022 -21,260.00 -212.60
001.กก.65/254 1000001714 บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จํากัด -1,840.00 THB 3500002220 คา่ไปรษณียเ์ดอืนสงิหาคม 2565 9/11/2022 9/12/2022 -1,840.00 -18.40

1000001714 -23,100.00 THB -23,100.00 -231.00
1000001714 -23,100.00 THB -23,100.00 -231.00

04.รพ.01.65/1760 1000001731 สถาบันพยาธวิทิยา กรมการแพทย์ -56,220.00 THB 3500002244 คา่สง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฎบัิตกิาร 8/11/2022 8/12/2022 0.00 0.00
1000001731 -56,220.00 THB 0.00 0.00
1000001731 -56,220.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/916 1000001776 การประปานครหลวง -283,253.31 THB 3500002211 คา่นําประปาเดอืนกันยายน 2565 9/11/2022 9/12/2022 0.00 0.00
001.บท.65/360 1000001776 การประปานครหลวง -85,224.60 THB 3500002211 คา่นําประปาเดอืนกันยายน 2565 9/11/2022 9/12/2022 0.00 0.00

1000001776 -368,477.91 THB 0.00 0.00
1000001776 -368,477.91 THB 0.00 0.00

004.รพ.08.65/414 1000002213 สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ( องคก์ารมหาชน) -115,560.00 THB 3500002275 คา่เชา่เครอืงวัดรังสปีระจําตัวบคุคล 9/11/2022 9/12/2022 0.00 0.00
CD2022008672 1000002213 สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ( องคก์ารมหาชน) -161,409.50 THB 3500002275 15/11/2022 15/11/2022 0.00 0.00

1000002213 -276,969.50 THB 0.00 0.00
1000002213 -276,969.50 THB 0.00 0.00

002.สว.65/227 1000002359 บรษัิท ซันเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมน้ท ์ จํากัด -44,015.52 THB 3500002281 คา่สาธารณูปโภคนําไฟ 9/11/2022 9/11/2022 -41,136.00 -411.36
1000002359 -44,015.52 THB -41,136.00 -411.36
1000002359 -44,015.52 THB -41,136.00 -411.36



IV2022005 1000002386 หา้งหุน้สว่นจํากัด ซวีลิ คราฟท ์ คอนสตรัคชัน -44,768.80 THB 3500002208 15/11/2022 15/11/2022 -41,840.00 -418.40
IV2022006 1000002386 หา้งหุน้สว่นจํากัด ซวีลิ คราฟท ์ คอนสตรัคชัน -39,911.00 THB 3500002208 15/11/2022 15/11/2022 -37,300.00 -373.00
IV2022008 1000002386 หา้งหุน้สว่นจํากัด ซวีลิ คราฟท ์ คอนสตรัคชัน -11,984.00 THB 3500002208 15/11/2022 15/11/2022 -11,200.00 -112.00
IV2022009 1000002386 หา้งหุน้สว่นจํากัด ซวีลิ คราฟท ์ คอนสตรัคชัน -16,788.30 THB 3500002208 15/11/2022 15/11/2022 -15,690.00 -156.90
IV2022013 1000002386 หา้งหุน้สว่นจํากัด ซวีลิ คราฟท ์ คอนสตรัคชัน -34,796.40 THB 3500002208 15/11/2022 15/11/2022 -32,520.00 -325.20
IV2022014 1000002386 หา้งหุน้สว่นจํากัด ซวีลิ คราฟท ์ คอนสตรัคชัน -67,838.00 THB 3500002208 15/11/2022 15/11/2022 -63,400.00 -634.00
IV2022015 1000002386 หา้งหุน้สว่นจํากัด ซวีลิ คราฟท ์ คอนสตรัคชัน -6,393.25 THB 3500002208 15/11/2022 15/11/2022 -5,975.00 -59.75

1000002386 -222,479.75 THB -207,925.00 -2,079.25
1000002386 -222,479.75 THB -207,925.00 -2,079.25

326995399 1000002431 บรษัิท โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ จํากัด (มหาชน) -333,333.33 THB 3500002165 คา่เชา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ต เดอืน 9.65 15/11/2022 15/11/2022 -311,526.48 -3,115.26
6509000524 1000002431 บรษัิท โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ จํากัด (มหาชน) -8,560.00 THB 3500002165 15/11/2022 15/11/2022 -8,000.00 -80.00
6509000620 1000002431 บรษัิท โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ จํากัด (มหาชน) -3,841.30 THB 3500002165 15/11/2022 15/11/2022 -3,590.00 -35.90

1000002431 -345,734.63 THB -323,116.48 -3,231.16
1000002431 -345,734.63 THB -323,116.48 -3,231.16

10IV220275 1000002455 มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ -264,433.33 THB 3500002146 15/11/2022 15/11/2022 0.00 0.00
10IV221156 1000002455 มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ -264,433.37 THB 3500002146 คา่เชา่หอพัก สพด.210/2565 ประจําเดอืน ก.ย.65 15/11/2022 15/11/2022 0.00 0.00

1000002455 -528,866.70 THB 0.00 0.00
1000002455 -528,866.70 THB 0.00 0.00

22IN08080524 1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จํากัด (มหาชน) -13,600.00 THB 3500002194 15/11/2022 15/11/2022 -12,710.28 -127.10
1000002517 -13,600.00 THB -12,710.28 -127.10
1000002517 -13,600.00 THB -12,710.28 -127.10

IV2208/305 1000002620 บรษัิทเจ.เอฟ.แอดวาน เมด จํากัด -91,947.20 THB 3500002200 15/11/2022 15/11/2022 -85,931.96 -859.32
IV2208/306 1000002620 บรษัิทเจ.เอฟ.แอดวาน เมด จํากัด -89,547.41 THB 3500002200 15/11/2022 15/11/2022 -83,689.17 -836.89

1000002620 -181,494.61 THB -169,621.13 -1,696.21
1000002620 -181,494.61 THB -169,621.13 -1,696.21

18-6508-1693472 1000002670 บรษัิท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จํากัด -401,250.00 THB 3500002116 คา่บรกิารContact Center Solutionสพด.177/2565ส.ค.65 15/11/2022 15/11/2022 -375,000.00 -3,750.00
1000002670 -401,250.00 THB -375,000.00 -3,750.00
1000002670 -401,250.00 THB -375,000.00 -3,750.00

INV000021 1000002762 บรษัิท พีพลัสบา้นอัจฉรยิะ จํากัด -268,000.00 THB 3500002199 15/11/2022 15/11/2022 -250,467.29 -2,504.67
INV000022 1000002762 บรษัิท พีพลัสบา้นอัจฉรยิะ จํากัด -194,000.00 THB 3500002199 15/11/2022 15/11/2022 -181,308.41 -1,813.08

1000002762 -462,000.00 THB -431,775.70 -4,317.75
1000002762 -462,000.00 THB -431,775.70 -4,317.75

RCA6406-0019 1000004494 บรษัิท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากัด -47,000.00 THB 3500002043 หลักประกันสัญญา 29/6/2021 29/6/2021 0.00 0.00
1000004494 -47,000.00 THB 0.00 0.00
1000004494 -47,000.00 THB 0.00 0.00

GF256508-053 1000004517 บรษัิท กูด๊ไฟร ์ซสิเต็ม จํากัด -40,660.00 THB 3500002197 15/11/2022 15/11/2022 -38,000.00 -380.00
GF256508-054 1000004517 บรษัิท กูด๊ไฟร ์ซสิเต็ม จํากัด -30,000.00 THB 3500002202 15/11/2022 15/11/2022 -28,037.38 -280.37

1000004517 -70,660.00 THB -66,037.38 -660.37
1000004517 -70,660.00 THB -66,037.38 -660.37

22-435 1000004690 บรษัิท กติตสิทิธ ิ เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด -40,000.00 THB 3500002204 15/11/2022 15/11/2022 -37,383.18 -373.83
1000004690 -40,000.00 THB -37,383.18 -373.83
1000004690 -40,000.00 THB -37,383.18 -373.83

IV-221024001 1000007621 บรษัิท มารเ์วล แอดวานซ ์คอรป์อเรชัน จํากัด -179,760.00 THB 3500002111 15/11/2022 15/11/2022 -168,000.00 -1,680.00
1000007621 -179,760.00 THB -168,000.00 -1,680.00
1000007621 -179,760.00 THB -168,000.00 -1,680.00

5ต.ค.65 1000009537 นางสาวเพชรรัตน ์วทิยสนิธนา -25,000.00 THB 3500002144 15/11/2022 15/11/2022 -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

TX22-092076 1000009662 บรษัิท เร็นโทคลิ อนินเิชยีล (ประเทศไทย) -16,495.84 THB 3500002210 15/11/2022 15/11/2022 -15,416.67 -154.17
TX22-092078 1000009662 บรษัิท เร็นโทคลิ อนินเิชยีล (ประเทศไทย) -16,495.84 THB 3500002210 15/11/2022 15/11/2022 -15,416.67 -154.17
TX22-092080 1000009662 บรษัิท เร็นโทคลิ อนินเิชยีล (ประเทศไทย) -16,495.84 THB 3500002210 15/11/2022 15/11/2022 -15,416.67 -154.17
TX22-092083 1000009662 บรษัิท เร็นโทคลิ อนินเิชยีล (ประเทศไทย) -16,495.84 THB 3500002210 15/11/2022 15/11/2022 -15,416.67 -154.17
TX22-092084 1000009662 บรษัิท เร็นโทคลิ อนินเิชยีล (ประเทศไทย) -16,495.84 THB 3500002210 15/11/2022 15/11/2022 -15,416.67 -154.17

1000009662 -82,479.20 THB -77,083.35 -770.85
1000009662 -82,479.20 THB -77,083.35 -770.85

001.65/104 1000009861 บรษัิท แมจกิ เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด (สาขา) -72,800.00 THB 3500002057 คา่โครงการบรกิารดว้ยหัวใจสูโ่รงพยาบาลทีเป็นเลศิ 9/11/2022 9/11/2022 -68,037.38 -680.38
1000009861 -72,800.00 THB -68,037.38 -680.38
1000009861 -72,800.00 THB -68,037.38 -680.38

INTH2565/0601 1000009870 มลูนธิเิครอืขา่ยมหาวทิยาลัย สขุภาพหนงึเดยีว (ประเทศไทย) -54,000.00 THB 3500002288 15/11/2022 15/11/2022 -54,000.00 -540.00
1000009870 -54,000.00 THB -54,000.00 -540.00
1000009870 -54,000.00 THB -54,000.00 -540.00

001.รจ.65/1787 1000009900 บรษัิท ซาโนมคิส ์(ประเทศไทย) จํากัด -86,000.00 THB 3500002163 คา่สง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฎบัิตกิาร 8/11/2022 8/11/2022 -86,000.00 -860.00
1000009900 -86,000.00 THB -86,000.00 -860.00
1000009900 -86,000.00 THB -86,000.00 -860.00

28ก.ย.65 1000009906 วา่ที ร.ต. เสฏฐนันท ์ทองสวุรรณ์ -55,000.00 THB 3500002052 15/11/2022 15/11/2022 -55,000.00 -550.00
1000009906 -55,000.00 THB -55,000.00 -550.00
1000009906 -55,000.00 THB -55,000.00 -550.00

110122080336 1000009989 บรษัิท ไวตา้ จํากัด -10,700.00 THB 3500002203 15/11/2022 15/11/2022 -10,000.00 -100.00
1000009989 -10,700.00 THB -10,000.00 -100.00
1000009989 -10,700.00 THB -10,000.00 -100.00

15กันยายน2565 1000010021 นายทรงพล  มงิพรสกลุ -5,157.40 THB 3500002145 15/11/2022 15/11/2022 -5,157.40 -51.57
1000010021 -5,157.40 THB -5,157.40 -51.57
1000010021 -5,157.40 THB -5,157.40 -51.57

22100001 3000000001 บรษัิท จฬุาวัฒน จํากัด -1,430,250.00 THB 3500002167 คา่อาหารผูป่้วย สพด.573/2565 ก.ย.2565 15/11/2022 15/11/2022 -1,336,682.24 -13,366.82
3000000001 -1,430,250.00 THB -1,336,682.24 -13,366.82
3000000001 -1,430,250.00 THB -1,336,682.24 -13,366.82

001.10.3.65/222 4000000010 บรษัิท ทร ูมฟู เอช ยูนเิวอรแ์ซล คอมมวินเิคชัน จํากัด -141,240.00 THB 3500002143 คา่โทรศัพท์ 9/11/2022 9/12/2022 0.00 0.00
4000000010 -141,240.00 THB 0.00 0.00
4000000010 -141,240.00 THB 0.00 0.00

002.สว.65/245 4000000044 ศาสตราจารย ์ดร.ผดงุศักด ิรัตนเดโช -3,200.00 THB 3500002265 คา่จัดประชมุครังท ี10/2565 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
4000000044 -3,200.00 THB 0.00 0.00
4000000044 -3,200.00 THB 0.00 0.00

001.กง.65/800 4000000046 นพ.รณภพ ปัทมะดษิ -2,500.00 THB 3500002158 คา่จัดประชมุหน่วยงานภารกจิเฉพาะฯ 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
4000000046 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000046 -2,500.00 THB 0.00 0.00

001.กง.65/800 4000000048 รองศาสตราจารย ์สธุรรม อยู่ในธรรม -2,500.00 THB 3500002159 คา่จัดประชมุหน่วยงานภารกจิเฉพาะฯ 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
4000000048 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000048 -2,500.00 THB 0.00 0.00

001.ซจ.65/4360 4000000061 บรษัิท เด็นทาเนียร ์จํากัด -24,481.60 THB 3500002142 คา่จัดจา้งทําชนิงานทันตกรรม 8/11/2022 8/11/2022 -22,880.00 -228.80
001.ซจ.65/4354 4000000061 บรษัิท เด็นทาเนียร ์จํากัด -75,649.00 THB 3500002246 คา่จัดจา้งทําชนิงานทันตกรรม 8/11/2022 8/11/2022 -70,700.00 -707.00

4000000061 -100,130.60 THB -93,580.00 -935.80
4000000061 -100,130.60 THB -93,580.00 -935.80

002.สว.65/245 4000000073 นายภริมย ์กมลรัตนกลุ -2,500.00 THB 3500002266 คา่จัดประชมุครังท ี10/2565 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
4000000073 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000073 -2,500.00 THB 0.00 0.00

001.กง.65/800 4000000075 นายกติพิงค ์พรอ้มวงค์ -2,500.00 THB 3500002147 คา่จัดประชมุหน่วยงานภารกจิเฉพาะฯ 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
002.สว.65/245 4000000075 นายกติพิงค ์พรอ้มวงค์ -2,500.00 THB 3500002270 คา่จัดประชมุครังท ี10/2565 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00

4000000075 -5,000.00 THB 0.00 0.00
4000000075 -5,000.00 THB 0.00 0.00

002.สว.65/245 4000000080 นางเมธนิี เทพมณี -2,500.00 THB 3500002269 คา่จัดประชมุครังท ี10/2565 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
4000000080 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000080 -2,500.00 THB 0.00 0.00

002.สว.65/245 4000000091 นายธีรวัฒน ์กลุทนันทน์ -2,500.00 THB 3500002271 คา่จัดประชมุครังท ี10/2565 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
4000000091 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000091 -2,500.00 THB 0.00 0.00

002.สว.65/245 4000000092 นายอทิธพร คณะเจรญิ -2,500.00 THB 3500002272 คา่จัดประชมุครังท ี10/2565 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
4000000092 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000092 -2,500.00 THB 0.00 0.00

001.บก.65/929 4000000179 กรงุเทพมหานคร -73,800.00 THB 3500002141 คา่ขยะมลูตดิเชอืเดอืนกันยายน 2565 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000000179 -73,800.00 THB 0.00 0.00
4000000179 -73,800.00 THB 0.00 0.00

001.ซจ.65/4358 4000000182 บรษัิทสายนําทพิยเ์ด็นตอลแลบอราตอรจํีากัด -60,530.00 THB 3500002247 คา่จัดจา้งทําชนิงานทันตกรรม 8/11/2022 8/11/2022 -56,570.09 -565.70
4000000182 -60,530.00 THB -56,570.09 -565.70
4000000182 -60,530.00 THB -56,570.09 -565.70

002.สว.65/245 4000000238 นายคงศักด ิเทยีงธรรม -2,500.00 THB 3500002267 คา่จัดประชมุครังท ี10/2565 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
4000000238 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000238 -2,500.00 THB 0.00 0.00

002.สว.65/245 4000000271 นางวรรณพร เทพหัสดนิ ณ อยุธยา -2,500.00 THB 3500002268 คา่จัดประชมุครังท ี10/2565 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
4000000271 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000271 -2,500.00 THB 0.00 0.00

001.บท.65/260 4000000276 นางสชุาดา ไชยสวสัด ิ -5,000.00 THB 3500002217 คา่จัดประชมุเดอืนกรกฎาคม 2565 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000000276 -5,000.00 THB 0.00 0.00
4000000276 -5,000.00 THB 0.00 0.00

001.บท.65/260 4000000277 นายสริวัิฒน ์ไชยชนะ -2,500.00 THB 3500002214 คา่จัดประชมุเดอืนกรกฎาคม 2565 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000000277 -2,500.00 THB 0.00 0.00
4000000277 -2,500.00 THB 0.00 0.00

001.บท.65/260 4000000278 นายเอนก ศริพิานชิกร -5,000.00 THB 3500002215 คา่จัดประชมุเดอืนกรกฎาคม 2565 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000000278 -5,000.00 THB 0.00 0.00
4000000278 -5,000.00 THB 0.00 0.00

001.บท.65/260 4000000279 นายอทัุย ไชยวงศว์ลิาน -5,000.00 THB 3500002216 คา่จัดประชมุเดอืนกรกฎาคม 2565 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000000279 -5,000.00 THB 0.00 0.00
4000000279 -5,000.00 THB 0.00 0.00

001.บท.65/260 4000000280 นายบญุพงษ์ กจิวัฒนาชัย -5,000.00 THB 3500002218 คา่จัดประชมุเดอืนกรกฎาคม 2565 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000000280 -5,000.00 THB 0.00 0.00
4000000280 -5,000.00 THB 0.00 0.00

002.สพ.01.65/465 4000000390 นายภมรชัย อภชิาตปิระภัลภ์ -21,500.00 THB 3500002279 คา่โครงการบรหิารและสง่เสรมิงานวจัิยฯ 9/11/2022 9/11/2022 -21,500.00 -215.00
4000000390 -21,500.00 THB -21,500.00 -215.00
4000000390 -21,500.00 THB -21,500.00 -215.00

004.รพ.06.65/538 4000000491 บรษัิท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุป๊ (ประเทศไทย) จํากัด -594,278.00 THB 3500002283 คา่สง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฎบัิตกิาร 8/11/2022 8/11/2022 -555,400.00 -5,554.00
4000000491 -594,278.00 THB -555,400.00 -5,554.00
4000000491 -594,278.00 THB -555,400.00 -5,554.00

001.รจ.65/1785 4000000724 บรษัิท ดเีอ็นเอ อมิเมจจงิ จํากัด -70,000.00 THB 3500002219 คา่สง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฎบัิตกิาร 8/11/2022 8/11/2022 -70,000.00 -700.00
4000000724 -70,000.00 THB -70,000.00 -700.00
4000000724 -70,000.00 THB -70,000.00 -700.00

CT220900003 4000000914 บรษัิท วภิาวดรัีงสติโฮเต็ล จํากัด -165,500.00 THB 3500002166 15/11/2022 15/11/2022 -154,672.90 -1,546.73
4000000914 -165,500.00 THB -154,672.90 -1,546.73
4000000914 -165,500.00 THB -154,672.90 -1,546.73

04.รพ.07.65/1215 4000001086 นายสมพศิ ชะนะจมิ -35,200.00 THB 3500002047 คนืเงนิผูป่้วย 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
4000001086 -35,200.00 THB 0.00 0.00
4000001086 -35,200.00 THB 0.00 0.00

04.รพ.07.65/1450 4000001093 นางสาวยุวลักษณ ์วจิติรจั์น -6,000.00 THB 3500002280 คา่สงเคราะหผ์ูป่้วย 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
4000001093 -6,000.00 THB 0.00 0.00
4000001093 -6,000.00 THB 0.00 0.00

04.รพ.07.65/1366 4000001094 นายสวาท นลิสงูเนนิ -6,000.00 THB 3500002282 คา่สงเคราะหผ์ูป่้วย 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00



4000001094 -6,000.00 THB 0.00 0.00
4000001094 -6,000.00 THB 0.00 0.00

04.รพ.07.65/1335 4000001097 นางสวุรรณี ไตรทพิยส์วุรรณ -18,830.00 THB 3500002048 คนืเงนิผูป่้วย 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001097 -18,830.00 THB 0.00 0.00
4000001097 -18,830.00 THB 0.00 0.00

002.วท.65/117 4000001098 นางชนมส์ติา พุทธชาติ -4,500.00 THB 3500002256 คา่โครงการสรา้งประสบการณ์เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนฯ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001098 -4,500.00 THB 0.00 0.00
4000001098 -4,500.00 THB 0.00 0.00

002.วท.65/117 4000001099 นายสําอางค ์รอดพพัิฒน์ -2,000.00 THB 3500002257 คา่โครงการสรา้งประสบการณ์เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนฯ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001099 -2,000.00 THB 0.00 0.00
4000001099 -2,000.00 THB 0.00 0.00

002.วท.65/117 4000001100 นายบญุทัน พูลแกว้ -2,000.00 THB 3500002258 คา่โครงการสรา้งประสบการณ์เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนฯ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001100 -2,000.00 THB 0.00 0.00
4000001100 -2,000.00 THB 0.00 0.00

002.วท.65/117 4000001101 นางสาวชนันเนตร แยม้กมล -2,000.00 THB 3500002259 คา่โครงการสรา้งประสบการณ์เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนฯ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001101 -2,000.00 THB 0.00 0.00
4000001101 -2,000.00 THB 0.00 0.00

002.วท.65/117 4000001102 นางสาววาสนา วงัปทุม -2,000.00 THB 3500002260 คา่โครงการสรา้งประสบการณ์เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนฯ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001102 -2,000.00 THB 0.00 0.00
4000001102 -2,000.00 THB 0.00 0.00

002.วท.65/117 4000001103 นางสาวบบุผา เทพวงค์ -2,000.00 THB 3500002261 คา่โครงการสรา้งประสบการณ์เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนฯ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001103 -2,000.00 THB 0.00 0.00
4000001103 -2,000.00 THB 0.00 0.00

002.วท.65/117 4000001104 นางรําพงึ หอ่ทรัพย์ -2,000.00 THB 3500002262 คา่โครงการสรา้งประสบการณ์เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนฯ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001104 -2,000.00 THB 0.00 0.00
4000001104 -2,000.00 THB 0.00 0.00

002.วท.65/117 4000001105 นางประนอม รุง่กลัน -2,000.00 THB 3500002263 คา่โครงการสรา้งประสบการณ์เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนฯ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001105 -2,000.00 THB 0.00 0.00
4000001105 -2,000.00 THB 0.00 0.00

002.วท.65/117 4000001106 นางราศร ีทองจันทร์ -2,000.00 THB 3500002264 คา่โครงการสรา้งประสบการณ์เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนฯ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001106 -2,000.00 THB 0.00 0.00
4000001106 -2,000.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.01.65/850 4000001107 นายภมิกุข ์สงิหพ์ทัิกษ์ -1,000.00 THB 3500002055 คา่โครงการสัมมนาออนไลน์ 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
4000001107 -1,000.00 THB 0.00 0.00
4000001107 -1,000.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.01.65/850 4000001108 สมาคมกายภาพบําบัดแหง่ประเทศไทย -5,185.00 THB 3500002056 คา่โครงการสัมมนาออนไลน์ 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
4000001108 -5,185.00 THB 0.00 0.00
4000001108 -5,185.00 THB 0.00 0.00

002.ทส.01.65/850 4000001112 นางสาวอัญชล ีฝงูชมเชย -1,600.00 THB 3500002053 คา่โครงการสัมมนาออนไลน์ 9/11/2022 9/11/2022 0.00 0.00
4000001112 -1,600.00 THB 0.00 0.00
4000001112 -1,600.00 THB 0.00 0.00

04.รพ.07.65/1220 4000001114 นายวรีะเดช พศิประเสรฐิ -800.00 THB 3500002248 คา่ตอบแทนการประชมุออนไลน์ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001114 -800.00 THB 0.00 0.00
4000001114 -800.00 THB 0.00 0.00

04.รพ.07.65/1220 4000001115 นายพรพจน ์เปรมโยธนิ -800.00 THB 3500002249 คา่ตอบแทนการประชมุออนไลน์ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001115 -800.00 THB 0.00 0.00
4000001115 -800.00 THB 0.00 0.00

04.รพ.07.65/1220 4000001116 นางสาวนันทพร เตมิพรเลศิ -800.00 THB 3500002250 คา่ตอบแทนการประชมุออนไลน์ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001116 -800.00 THB 0.00 0.00
4000001116 -800.00 THB 0.00 0.00

04.รพ.07.65/1220 4000001117 นางสาวประภาพร พงษ์ปิยะรัตน์ -800.00 THB 3500002251 คา่ตอบแทนการประชมุออนไลน์ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001117 -800.00 THB 0.00 0.00
4000001117 -800.00 THB 0.00 0.00

04.รพ.07.65/1220 4000001118 นายภควัต ตังจาตรุนตรั์ศมี -800.00 THB 3500002252 คา่ตอบแทนการประชมุออนไลน์ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001118 -800.00 THB 0.00 0.00
4000001118 -800.00 THB 0.00 0.00

04.รพ.07.65/1220 4000001119 นางสริกานต ์เตชะวณิช -800.00 THB 3500002253 คา่ตอบแทนการประชมุออนไลน์ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001119 -800.00 THB 0.00 0.00
4000001119 -800.00 THB 0.00 0.00

04.รพ.07.65/1220 4000001120 นางสาวธีราพร ชมภแูสง -800.00 THB 3500002254 คา่ตอบแทนการประชมุออนไลน์ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001120 -800.00 THB 0.00 0.00
4000001120 -800.00 THB 0.00 0.00

04.รพ.07.65/1220 4000001121 นางสาวอรวรรณ พชิติไชยพทัิกษ์ -800.00 THB 3500002255 คา่ตอบแทนการประชมุออนไลน์ 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001121 -800.00 THB 0.00 0.00
4000001121 -800.00 THB 0.00 0.00

04.รพ.05.65/1793 4000001122 นางสาวณัชชา วรรณปิยะรัตน์ -2,000.00 THB 3500002276 คา่สง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฎบัิตกิาร 8/11/2022 8/11/2022 0.00 0.00
4000001122 -2,000.00 THB 0.00 0.00
4000001122 -2,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000000013 นางสาวซรีนิตา้  มติรธารทอง -4,000.00 THB 3500002169 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000000013 -4,000.00 THB 0.00 0.00
6000000013 -4,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000000025 นายณัฐพล  นาเวยีง -3,000.00 THB 3500002170 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000000025 -3,000.00 THB 0.00 0.00
6000000025 -3,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000000028 นางสาวจริารัตน ์ ปานทัพ -3,000.00 THB 3500002171 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000000028 -3,000.00 THB 0.00 0.00
6000000028 -3,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000000029 นางสาวพรนภัส  วันสาลี -3,000.00 THB 3500002172 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000000029 -3,000.00 THB 0.00 0.00
6000000029 -3,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000000030 นางสาววาธณีิ  วรรณศริิ -2,000.00 THB 3500002173 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000000030 -2,000.00 THB 0.00 0.00
6000000030 -2,000.00 THB 0.00 0.00

002.พย.01.65/189 6000000768 น.ส. สพัุตรา ฉันทะกรณ์ -150.00 THB 3500002149 คา่นํา 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
002.พย.01.65/189 6000000768 น.ส. สพัุตรา ฉันทะกรณ์ -350.00 THB 3500002149 คา่ไฟ 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00

6000000768 -500.00 THB 0.00 0.00
6000000768 -500.00 THB 0.00 0.00

002.พย.01.65/189 6000000774 น.ส. ฐาปนติตา เฉลมิศรี -225.00 THB 3500002150 คา่นํา 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
002.พย.01.65/189 6000000774 น.ส. ฐาปนติตา เฉลมิศรี -525.00 THB 3500002150 คา่ไฟ 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00

6000000774 -750.00 THB 0.00 0.00
6000000774 -750.00 THB 0.00 0.00

002.พย.01.65/189 6000000776 น.ส. มารสิา กงิโพธิ -150.00 THB 3500002151 คา่นํา 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
002.พย.01.65/189 6000000776 น.ส. มารสิา กงิโพธิ -350.00 THB 3500002151 คา่ไฟ 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00

6000000776 -500.00 THB 0.00 0.00
6000000776 -500.00 THB 0.00 0.00

002.พย.01.65/189 6000000784 น.ส. ไอศกิา ประดษิฐ์ -150.00 THB 3500002152 คา่นํา 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
002.พย.01.65/189 6000000784 น.ส. ไอศกิา ประดษิฐ์ -350.00 THB 3500002152 คา่ไฟ 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00

6000000784 -500.00 THB 0.00 0.00
6000000784 -500.00 THB 0.00 0.00

002.พย.01.65/189 6000000786 น.ส. กนกวรรณ อัฑฒพงศ์ -150.00 THB 3500002153 คา่นํา 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
002.พย.01.65/189 6000000786 น.ส. กนกวรรณ อัฑฒพงศ์ -350.00 THB 3500002153 คา่ไฟ 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00

6000000786 -500.00 THB 0.00 0.00
6000000786 -500.00 THB 0.00 0.00

002.พย.01.65/189 6000000790 น.ส. พยิดา หนันสวาด -150.00 THB 3500002154 คา่นํา 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
002.พย.01.65/189 6000000790 น.ส. พยิดา หนันสวาด -350.00 THB 3500002154 คา่ไฟ 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00

6000000790 -500.00 THB 0.00 0.00
6000000790 -500.00 THB 0.00 0.00

002.พย.01.65/189 6000000792 น.ส. สพุรรณิการ ์วรรักษา -150.00 THB 3500002155 คา่นํา 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
002.พย.01.65/189 6000000792 น.ส. สพุรรณิการ ์วรรักษา -350.00 THB 3500002155 คา่ไฟ 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00

6000000792 -500.00 THB 0.00 0.00
6000000792 -500.00 THB 0.00 0.00

002.พย.01.65/189 6000000795 น.ส. ชดิชนก ทพิวรรณ -150.00 THB 3500002156 คา่นํา 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
002.พย.01.65/189 6000000795 น.ส. ชดิชนก ทพิวรรณ -350.00 THB 3500002156 คา่ไฟ 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00

6000000795 -500.00 THB 0.00 0.00
6000000795 -500.00 THB 0.00 0.00

002.พย.01.65/189 6000000801 น.ส. บษุรนิทร ์กลุสมิ -150.00 THB 3500002157 คา่นํา 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
002.พย.01.65/189 6000000801 น.ส. บษุรนิทร ์กลุสมิ -350.00 THB 3500002157 คา่ไฟ 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00

6000000801 -500.00 THB 0.00 0.00
6000000801 -500.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000000964 นาย ทวศีักด ิกณารักษ์ -3,000.00 THB 3500002174 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000000964 -3,000.00 THB 0.00 0.00
6000000964 -3,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000000998 น.ส. ปรญีานันท ์สถาปนวรรณธนะ -3,000.00 THB 3500002175 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000000998 -3,000.00 THB 0.00 0.00
6000000998 -3,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000001028 น.ส. เบญจพร วรรณชาติ -3,000.00 THB 3500002176 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000001028 -3,000.00 THB 0.00 0.00
6000001028 -3,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000001033 นาย ธีระธร ถาวรธนบตุร -3,000.00 THB 3500002177 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000001033 -3,000.00 THB 0.00 0.00
6000001033 -3,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000001034 นาย บารม ีภมูศิรี -3,000.00 THB 3500002178 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000001034 -3,000.00 THB 0.00 0.00
6000001034 -3,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000001035 น.ส. พยิดา จันทรแ์ดง -2,000.00 THB 3500002179 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000001035 -2,000.00 THB 0.00 0.00
6000001035 -2,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000001050 น.ส. มนัชญา สาตาระ -3,000.00 THB 3500002180 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000001050 -3,000.00 THB 0.00 0.00
6000001050 -3,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000001070 นาย จริพัฒน ์สนุทวนคิ -3,000.00 THB 3500002181 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000001070 -3,000.00 THB 0.00 0.00
6000001070 -3,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000001116 น.ส. นฤมล เหลา่กาวี -3,000.00 THB 3500002182 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000001116 -3,000.00 THB 0.00 0.00
6000001116 -3,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000001161 น.ส. วรนาฏ บําเพ็ญ -2,000.00 THB 3500002183 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000001161 -2,000.00 THB 0.00 0.00
6000001161 -2,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000001176 น.ส. บษุบา จันทะหงษ์ -3,000.00 THB 3500002184 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000001176 -3,000.00 THB 0.00 0.00
6000001176 -3,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000001206 น.ส. กานตร์ว ีธนแสงประภา -3,000.00 THB 3500002185 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000001206 -3,000.00 THB 0.00 0.00
6000001206 -3,000.00 THB 0.00 0.00



001.กก.65/274 6000001212 น.ส. ธาราทพิย ์คลา้ยจนี -3,000.00 THB 3500002186 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000001212 -3,000.00 THB 0.00 0.00
6000001212 -3,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000001219 นาย สรุนิทร ์ชนืเผอืก -4,000.00 THB 3500002187 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000001219 -4,000.00 THB 0.00 0.00
6000001219 -4,000.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000001228 น.ส. ณัฐฑติณีย ์ดพีรอ้ม -1,500.00 THB 3500002188 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000001228 -1,500.00 THB 0.00 0.00
6000001228 -1,500.00 THB 0.00 0.00

001.กก.65/274 6000001271 น.ส. ปนัดดา ผาสขุ -4,000.00 THB 3500002189 เดอืนพฤศจกิายน 2565 14/11/2022 14/11/2022 0.00 0.00
6000001271 -4,000.00 THB 0.00 0.00
6000001271 -4,000.00 THB 0.00 0.00

-44,846,201.54 THB -36,511,122.06 -365,111.25
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1000000074 บรษัท ออฟฟศเวรค์ จาํกัด BL65056803 -1,440.00 -1,345.79 -13.46 3100000372 3500001932

1000000074 บรษัท ออฟฟศเวรค์ จาํกัด BL65071328 -7,704.00 -7,200.00 -72.00 3100000371 3500001932

1000000074 บรษัท ออฟฟศเวรค์ จาํกัด BL65072320 -4,471.26 -4,178.75 -41.79 3100000363 3500001932

1000000074 บรษัท ออฟฟศเวรค์ จาํกัด BL65072573 -9,758.40 -9,120.00 -91.20 3100000370 3500001932

1000000074 บรษัท ออฟฟศเวรค์ จาํกัด BL65076771 -300.00 -280.37 -2.80 3100000364 3500001932

1000000074 บรษัท ออฟฟศเวรค์ จาํกัด BL65080422 -4,237.20 -3,960.00 -39.60 3100000362 3500001932

1000000074 บรษัท ออฟฟศเวรค์ จาํกัด BL65082600 -5,649.60 -5,280.00 -52.80 3100000368 3500001932

1000000074 บรษัท ออฟฟศเวรค์ จาํกัด BL65083056 -2,160.00 -2,018.69 -20.19 3100000367 3500001932

1000000074 บรษัท ออฟฟศเวรค์ จาํกัด BL65083366 -10,785.60 -10,080.00 -100.80 3100000365 3500001932

1000000074 บรษัท ออฟฟศเวรค์ จาํกัด BL65088119 -4,062.40 -3,796.64 -37.97 3100000366 3500001932

1000000074 บรษัท ออฟฟศเวรค์ จาํกัด BL65092190 -9,758.40 -9,120.00 -91.20 3100000369 3500001932

1000000074 -60,326.86 -56,380.24 -563.81

1000000074 -60,326.86 -56,380.24 -563.81

1000000181 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด สรวชญ์ พรนติง 2380 -500.00 -467.29 -4.67 3100000449 3500001933

1000000181 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด สรวชญ์ พรนติง 2381 -3,100.00 -2,897.20 -28.97 3100000448 3500001933

1000000181 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด สรวชญ์ พรนติง 2382 -13,800.00 -12,897.20 -128.97 3100000451 3500001933

1000000181 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด สรวชญ์ พรนติง 2383 -15,000.00 -14,018.69 -140.19 3100000450 3500001933

1000000181 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด สรวชญ์ พรนติง 2384 -30,000.00 -28,037.38 -280.37 3100000452 3500001933

1000000181 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด สรวชญ์ พรนติง 2391 -17,000.00 -15,887.85 -158.88 3100000445 3500001933

1000000181 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด สรวชญ์ พรนติง 2392 -12,000.00 -11,214.95 -112.15 3100000446 3500001933

1000000181 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด สรวชญ์ พรนติง 2393 -27,000.00 -25,233.64 -252.34 3100000447 3500001933

1000000181 -118,400.00 -110,654.20 -1,106.54

1000000181 -118,400.00 -110,654.20 -1,106.54

1000000193 บรษัท วอเทค จาํกัด IV6508440 -5,666.00 -5,295.33 -52.95 3100000326 3500001889

1000000193 -5,666.00 -5,295.33 -52.95

1000000193 -5,666.00 -5,295.33 -52.95

1000000210 บรษัท ชนิกฤช จาํกัด SI-6508/018 -9,500.00 -8,878.50 -88.79 3100000734 3500001890

1000000210 -9,500.00 -8,878.50 -88.79

1000000210 -9,500.00 -8,878.50 -88.79

1000000240 บรษัท พรเมียม อินเตอรเ์นชนัแนล โปรดักส์ จาํกัด IV6508-0019 -22,950.00 -21,448.60 -214.49 3100000280 3500001816

1000000240 -22,950.00 -21,448.60 -214.49

1000000240 -22,950.00 -21,448.60 -214.49

1000000355 รา้นปรชาพาณิชย์ โดย นาย ปรชา  แซว่่อง 268/13368 -4,275.00 -4,275.00 -42.75 3100001322 3500001891

1000000355 -4,275.00 -4,275.00 -42.75

1000000355 -4,275.00 -4,275.00 -42.75

1000000384 บรษัท วนสตาร ์ถ้วยรางวัลและ ของชาํรว่ย จาํกัด 650801 -27,499.00 -25,700.00 -257.00 3100000327 3500001892

1000000384 -27,499.00 -25,700.00 -257.00

1000000384 -27,499.00 -25,700.00 -257.00

1000000454 นางกัญญรส แชม่อุบล 29กันยายน2565 -74,000.00 -74,000.00 -740.00 3100001462 3500001817

1000000454 -74,000.00 -74,000.00 -740.00

1000000454 -74,000.00 -74,000.00 -740.00

1000000494 บรษัท ธนัชวชญ์ แทรเวล กรุป๊ จาํกัด INV10043613 -222,000.00 -222,000.00 -2,220.00 3100000258 3500001934

1000000494 บรษัท ธนัชวชญ์ แทรเวล กรุป๊ จาํกัด INV10043671 -5,900.00 -5,900.00 -59.00 3100000257 3500001934

1000000494 บรษัท ธนัชวชญ์ แทรเวล กรุป๊ จาํกัด INV10043817 -22,000.00 -22,000.00 -220.00 3100000256 3500001934

1000000494 บรษัท ธนัชวชญ์ แทรเวล กรุป๊ จาํกัด INV10044038 -19,500.00 -19,500.00 -195.00 3100000255 3500001934

1000000494 บรษัท ธนัชวชญ์ แทรเวล กรุป๊ จาํกัด INV10044161 -44,000.00 -44,000.00 -440.00 3100000259 3500001934

1000000494 บรษัท ธนัชวชญ์ แทรเวล กรุป๊ จาํกัด INV10044616 -20,000.00 -20,000.00 -200.00 3100000260 3500001934

1000000494 -333,400.00 -333,400.00 -3,334.00

1000000494 -333,400.00 -333,400.00 -3,334.00

1000000534 บรษัท ซ ีว พี เมดิคอล เทคโนโลยี  จาํกัด S I02/65060012 -8,025.00 -7,500.00 -75.00 3100000027 3500001893

1000000534 บรษัท ซ ีว พี เมดิคอล เทคโนโลยี  จาํกัด S I02/65060013 -8,025.00 -7,500.00 -75.00 3100000028 3500001893

1000000534 -16,050.00 -15,000.00 -150.00

1000000534 -16,050.00 -15,000.00 -150.00
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1000000579 บรษัท เอสพีซ ีอารที์ จาํกัด 5151558967 -55,640.00 -52,000.00 -520.00 3100000583 3500001809

1000000579 บรษัท เอสพีซ ีอารที์ จาํกัด 5151555057 -320,000.00 -299,065.42 -2,990.65 3100000584 3500002205

1000000579 -375,640.00 -351,065.42 -3,510.65

1000000579 -375,640.00 -351,065.42 -3,510.65

1000000731 บรษัท คลาสิคสแกน จาํกัด 65-004686 -1,605.00 -1,500.00 -15.00 3100000706 3500001920

1000000731 บรษัท คลาสิคสแกน จาํกัด 65-004687 -963.00 -900.00 -9.00 3100000708 3500001920

1000000731 บรษัท คลาสิคสแกน จาํกัด 65-004689 -3,210.00 -3,000.00 -30.00 3100000707 3500001920

1000000731 บรษัท คลาสิคสแกน จาํกัด 65-004690 -49,220.00 -46,000.00 -460.00 3100000705 3500001920

1000000731 บรษัท คลาสิคสแกน จาํกัด 65-004691 -16,585.00 -15,500.00 -155.00 3100000709 3500001920

1000000731 -71,583.00 -66,900.00 -669.00

1000000731 -71,583.00 -66,900.00 -669.00

1000000789 บรษัท เอ็นทีที เดต้า บสิซเินส โซลชูนัส์ (ประเทศไทย) จาํกัด T2211003 -34,000.00 -31,775.70 -317.76 3100000571 3500001810

1000000789 -34,000.00 -31,775.70 -317.76

1000000789 -34,000.00 -31,775.70 -317.76

1000000810 บรษัท เอ็กซเ์ปอรต์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด IV6400039 -14,605.50 -13,650.00 -136.50 3100000568 3500001935

1000000810 บรษัท เอ็กซเ์ปอรต์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด IV6400179 -15,472.20 -14,460.00 -144.60 3100000566 3500001935

1000000810 บรษัท เอ็กซเ์ปอรต์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด IV6500035 -21,346.50 -19,950.00 -199.50 3100000567 3500001935

1000000810 -51,424.20 -48,060.00 -480.60

1000000810 -51,424.20 -48,060.00 -480.60

1000000819 บรษัท เน็กซเตอร ์ลีฟวง จาํกัด CP-NL-220900019 -11,749.45 -10,980.79 -109.81 3100000506 3500001818

1000000819 -11,749.45 -10,980.79 -109.81

1000000819 -11,749.45 -10,980.79 -109.81

1000000868 หจก. เอ.เอส.เอ. (กรุงเทพ) 132336 -14,296.32 -13,361.05 -133.61 3100000420 3500001894

1000000868 -14,296.32 -13,361.05 -133.61

1000000868 -14,296.32 -13,361.05 -133.61

1000000888 บรษัท ยูนิฟอรม์ สตูดิโอ จาํกัด T2022-586 -40,981.00 -38,300.00 -383.00 3100000309 3500001895

1000000888 -40,981.00 -38,300.00 -383.00

1000000888 -40,981.00 -38,300.00 -383.00

1000000912 นาย วสุทธ ิ ตรเงน 20092565 -15,000.00 -15,000.00 -150.00 3100001469 3500001819

1000000912 นาย วสุทธ ิ ตรเงน 3ตุลาคม25655 -8,000.00 -8,000.00 -80.00 3100001319 3500002285

1000000912 -23,000.00 -23,000.00 -230.00

1000000912 -23,000.00 -23,000.00 -230.00

1000000961 บรษัท ว.แอล.เครองเย็น  (ประเทศไทย) จาํกัด SAL6508000037 -20,308.60 -18,980.00 -189.80 3100000339 3500001896

1000000961 -20,308.60 -18,980.00 -189.80

1000000961 -20,308.60 -18,980.00 -189.80

1000000983 บรษัท สโตนเฮ้นจ ์จาํกัด IV65-10-018 -1,501,330.14 -1,403,112.28 -14,031.12 3100001457 3500001820

1000000983 -1,501,330.14 -1,403,112.28 -14,031.12

1000000983 -1,501,330.14 -1,403,112.28 -14,031.12

1000000987 บรษัท ซูส เอ็นจเินียรง  คอนซลัแตนท์ จาํกัด INV019/65 -1,228,361.02 -1,148,000.95 -11,480.01 3100001458 3500001821

1000000987 -1,228,361.02 -1,148,000.95 -11,480.01

1000000987 -1,228,361.02 -1,148,000.95 -11,480.01

1000001024 บรษัท เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกัด IVZ6509-00069 -19,377.70 -18,110.00 -181.10 3100000477 3500001921

1000001024 บรษัท เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกัด IVZ6509-00086 -115,506.50 -107,950.00 -1,079.50 3100000476 3500001921

1000001024 บรษัท เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกัด IVZ6508-00496 -40,916.80 -38,240.00 -382.40 3100000478 3500002206

1000001024 -175,801.00 -164,300.00 -1,643.00

1000001024 -175,801.00 -164,300.00 -1,643.00

1000001036 บรษัท เอ็นโด ซพัพลาย จาํกัด 57/65 -599,000.00 -559,813.08 -5,598.13 3100000569 3500001803

1000001036 -599,000.00 -559,813.08 -5,598.13

1000001036 -599,000.00 -559,813.08 -5,598.13

1000001051 บรษัท กรุงเทพ อินเตอร ์โปรดักส์  จาํกัด IV6508484 -312,000.00 -291,588.79 -2,915.89 3100000701 3500001804

1000001051 -312,000.00 -291,588.79 -2,915.89

1000001051 -312,000.00 -291,588.79 -2,915.89

1000001093 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด อาร ์ซ ีเอ็ม  ซพัพลายส์ 67830 -12,840.00 -12,000.00 -120.00 3100000453 3500001922
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1000001093 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด อาร ์ซ ีเอ็ม  ซพัพลายส์ 67850 -47,080.00 -44,000.00 -440.00 3100000454 3500001922

1000001093 -59,920.00 -56,000.00 -560.00

1000001093 -59,920.00 -56,000.00 -560.00

1000001141 บรษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซงิ  จาํกัด 144/2022 -1,712.00 -1,600.00 -16.00 3100000601 3500001822

1000001141 -1,712.00 -1,600.00 -16.00

1000001141 -1,712.00 -1,600.00 -16.00

1000001156 บรษัท ไทย แคน ไบโอเทค จาํกัด 2205-0553 -99,082.00 -92,600.00 -926.00 3100000659 3500001923

1000001156 บรษัท ไทย แคน ไบโอเทค จาํกัด 2206-0611 -33,812.00 -31,600.00 -316.00 3100000658 3500001923

1000001156 -132,894.00 -124,200.00 -1,242.00

1000001156 -132,894.00 -124,200.00 -1,242.00

1000001211 อีทีซ ีไอเดีย กรุป๊ 2209076 -15,836.00 -14,800.00 -148.00 3100000455 3500001924

1000001211 -15,836.00 -14,800.00 -148.00

1000001211 -15,836.00 -14,800.00 -148.00

1000001270 บรษัท โฟรดี์ อี.เอ็ม.จาํกัด IV2200275 -124,200.00 -116,074.77 -1,160.75 3100000645 3500001925

1000001270 -124,200.00 -116,074.77 -1,160.75

1000001270 -124,200.00 -116,074.77 -1,160.75

1000002342 บรษัท แอมโก้เวท จาํกัด RD6501953 -8,655.75 -8,655.75 -86.56 3100000626 3500001936

1000002342 -8,655.75 -8,655.75 -86.56

1000002342 -8,655.75 -8,655.75 -86.56

1000002377 บรษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จาํกัด 2212443796 -61,307.79 -57,297.00 -572.97 3100000325 3500001926

1000002377 บรษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จาํกัด 2212443832 -50,560.00 -47,252.34 -472.52 3100000324 3500001926

1000002377 -111,867.79 -104,549.34 -1,045.49

1000002377 -111,867.79 -104,549.34 -1,045.49

1000002450 บรษัท โมเลคควิลารดี์เอ็กซ ์จาํกัด IV6508015 -373,162.50 -348,750.00 -3,487.50 3100000649 3500001927

1000002450 -373,162.50 -348,750.00 -3,487.50

1000002450 -373,162.50 -348,750.00 -3,487.50

1000002496 บรษัทไบโอดีไซน์ จาํกัด SXBD22080075 -19,260.00 -18,000.00 -180.00 3100000676 3500001805

1000002496 -19,260.00 -18,000.00 -180.00

1000002496 -19,260.00 -18,000.00 -180.00

1000002499 บรษัทซ ีเอ็ม ซ ีไบโอเท็ค จาํกัด 12220813 -300,000.00 -280,373.83 -2,803.74 3100000847 3500001937

1000002499 บรษัทซ ีเอ็ม ซ ีไบโอเท็ค จาํกัด 12220830 -800,000.00 -747,663.55 -7,476.64 3100000849 3500001937

1000002499 บรษัทซ ีเอ็ม ซ ีไบโอเท็ค จาํกัด 12220836 -300,000.00 -280,373.83 -2,803.74 3100000848 3500001937

1000002499 -1,400,000.00 -1,308,411.21 -13,084.12

1000002499 -1,400,000.00 -1,308,411.21 -13,084.12

1000002514 บรษัทโกลบอล เมดิเคิล โซลูชนั (ประเทศไทย) จาํกัด IV21857 -25,920.00 -24,224.30 -242.24 3100000630 3500001928

1000002514 -25,920.00 -24,224.30 -242.24

1000002514 -25,920.00 -24,224.30 -242.24

1000002516 บรษัทยีอี เมดิคอล ซสิเต็มส์  (ประเทศไทย) จาํกัด 27759 -68,854.50 -64,350.00 -643.50 3100000293 3500001929

1000002516 บรษัทยีอี เมดิคอล ซสิเต็มส์  (ประเทศไทย) จาํกัด 27760 -45,903.00 -42,900.00 -429.00 3100000294 3500001929

1000002516 บรษัทยีอี เมดิคอล ซสิเต็มส์  (ประเทศไทย) จาํกัด 27794 -268,819.00 -251,232.71 -2,512.33 3100000290 3500001929

1000002516 บรษัทยีอี เมดิคอล ซสิเต็มส์  (ประเทศไทย) จาํกัด 27810 -1,275,000.00 -1,191,588.79 -11,915.89 3100000292 3500001929

1000002516 บรษัทยีอี เมดิคอล ซสิเต็มส์  (ประเทศไทย) จาํกัด 28107 -1,666,680.00 -1,557,644.86 -15,576.45 3100000291 3500001929

1000002516 -3,325,256.50 -3,107,716.36 -31,077.17

1000002516 -3,325,256.50 -3,107,716.36 -31,077.17

1000002520 บรษัทเฮลท์ แคร ์เทคโนโลยี จาํกัด 003/119 -49,395.00 -46,163.55 -461.64 3100000585 3500001811

1000002520 -49,395.00 -46,163.55 -461.64

1000002520 -49,395.00 -46,163.55 -461.64

1000002576 บรษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซพัพลาย  จาํกัด IV22080660 -57,384.10 -53,630.00 -536.30 3100000579 3500001930

1000002576 บรษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซพัพลาย  จาํกัด IV22080661 -54,513.29 -50,947.00 -509.47 3100000580 3500001930

1000002576 บรษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซพัพลาย  จาํกัด IV22080662 -142,042.50 -132,750.00 -1,327.50 3100000581 3500001930

1000002576 -253,939.89 -237,327.00 -2,373.27

1000002576 -253,939.89 -237,327.00 -2,373.27

1000002613 บรษัทดับบลิวทีซ ีคอมพิวเตอร ์จาํกัด INV1065080435 -68,854.50 -64,350.00 -643.50 3100000856 3500001897
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1000002613 บรษัทดับบลิวทีซ ีคอมพิวเตอร ์จาํกัด INV1065090135 -7,062.00 -6,600.00 -66.00 3100000033 3500001897

1000002613 บรษัทดับบลิวทีซ ีคอมพิวเตอร ์จาํกัด 001.ซจ.65/4157 -24,599.30 0.00 0.00 3200001395 3500002049

1000002613 -100,515.80 -70,950.00 -709.50

1000002613 -100,515.80 -70,950.00 -709.50

1000002665 บรษัท แกรนด์ เซน็ทรลั ลอนดร จาํกัด TV6510-001 -42,454.61 -39,677.21 -396.77 3100000589 3500001812

1000002665 -42,454.61 -39,677.21 -396.77

1000002665 -42,454.61 -39,677.21 -396.77

1000002666 บรษัท ไจโก้ อินเตอรเ์ทรด จาํกัด IV65080122 -1,500.00 -1,401.87 -14.02 3100000655 3500001931

1000002666 บรษัท ไจโก้ อินเตอรเ์ทรด จาํกัด IV65080123 -122,400.00 -114,392.52 -1,143.93 3100000654 3500001931

1000002666 -123,900.00 -115,794.39 -1,157.95

1000002666 -123,900.00 -115,794.39 -1,157.95

1000002673 บรษัท เฮลท์แครค์อนเนคชนั จาํกัด HCC-IV202209007 -8,155.00 -7,621.50 -76.22 3100000586 3500001813

1000002673 บรษัท เฮลท์แครค์อนเนคชนั จาํกัด HCC-IV202207001 -114,000.00 -106,542.06 -1,065.42 3100018097 3500001882

1000002673 -122,155.00 -114,163.56 -1,141.64

1000002673 -122,155.00 -114,163.56 -1,141.64

1000002703 บรษัท คอมพิวเตอรยู์เนียน จาํกัด 22007558/RI -31,682.70 -29,610.00 -296.10 3100000711 3500001806

1000002703 -31,682.70 -29,610.00 -296.10

1000002703 -31,682.70 -29,610.00 -296.10

1000002704 นาง ฐติธพัินธ ์ ชนะศึก 30กันยายน2565 -116,400.00 -116,400.00 -1,164.00 3100001467 3500001823

1000002704 -116,400.00 -116,400.00 -1,164.00

1000002704 -116,400.00 -116,400.00 -1,164.00

1000002775 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด พรชยัอินเตอรเ์ทรด OV6508395 -3,509.60 -3,280.00 -32.80 3100000440 3500001898

1000002775 -3,509.60 -3,280.00 -32.80

1000002775 -3,509.60 -3,280.00 -32.80

1000002809 นางสาว ปุณรดา  พวงสมัย 1 ก.ย. 65 -2,500.00 -2,500.00 -25.00 3100001325 3500001824

1000002809 นางสาว ปุณรดา  พวงสมัย 1ก.ย.65 -3,000.00 -3,000.00 -30.00 3100001324 3500001824

1000002809 -5,500.00 -5,500.00 -55.00

1000002809 -5,500.00 -5,500.00 -55.00

1000004537 บรษัท รซลัท์ พลัส จาํกัด IV6509002 -11,770.00 -11,000.00 -110.00 3100000315 3500001899

1000004537 -11,770.00 -11,000.00 -110.00

1000004537 -11,770.00 -11,000.00 -110.00

1000009657 บรษัท พรอ็พเพอร ์แอคทีฟ จาํกัด I2022-0037 -4,548.00 -4,250.47 -42.50 3100000279 3500001825

1000009657 -4,548.00 -4,250.47 -42.50

1000009657 -4,548.00 -4,250.47 -42.50

1000009931 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด เคเอสเคกรน เมดิคอล 6508006 -48,585.00 -45,406.54 -454.07 3100000417 3500001900

1000009931 -48,585.00 -45,406.54 -454.07

1000009931 -48,585.00 -45,406.54 -454.07

-11,644,581.73 -10,896,774.38 -108,967.78
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802443 น.ส. ดาราภรณ์ ดว้งรุง่ -16,400.00 -16,400.00 -164.00 3500001857 3100001323

802443 -16,400.00 -16,400.00 -164.00

802443 -16,400.00 -16,400.00 -164.00

1000000013 บรษัิท เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอรี ่ (อ านวยเภสชั) จ ากัด -14,500.00 -13,551.40 -135.51 3500001901 3100000562

1000000013 บรษัิท เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอรี ่ (อ านวยเภสชั) จ ากัด -535.00 -500.00 -5.00 3500001901 3100000563

1000000013 -15,035.00 -14,051.40 -140.51

1000000013 -15,035.00 -14,051.40 -140.51

1000000046 บรษัิท  ปิปผล ิจ ากัด -60,000.00 -56,074.77 -560.75 3500001826 3100000278

1000000046 -60,000.00 -56,074.77 -560.75

1000000046 -60,000.00 -56,074.77 -560.75

1000000081 บรษัิท เซลสด์อทคอม จ ากัด -9,180.60 -8,580.00 -85.80 3500001902 3100000850

1000000081 บรษัิท เซลสด์อทคอม จ ากัด -44,308.70 -41,410.00 -414.10 3500001902 3100000496

1000000081 บรษัิท เซลสด์อทคอม จ ากัด -7,721.12 -7,216.00 -72.16 3500001902 3100000495

1000000081 บรษัิท เซลสด์อทคอม จ ากัด -22,470.00 -21,000.00 -210.00 3500001902 3100000497

1000000081 -83,680.42 -78,206.00 -782.06

1000000081 -83,680.42 -78,206.00 -782.06

1000000094 บรษัิท ไอดเีอส เมดคิอล ซสิเต็มส ์ (ประเทศไทย) จ ากัด -1,800.00 -1,682.24 -16.82 3500001827 3100000698

1000000094 -1,800.00 -1,682.24 -16.82

1000000094 -1,800.00 -1,682.24 -16.82

1000000124 บรษัิท ทอีารบ์ ีเชอรเ์ม็ดดกิา้  (ประเทศไทย) จ ากัด -21,400.00 -20,000.00 -200.00 3500001903 3100000253

1000000124 บรษัิท ทอีารบ์ ีเชอรเ์ม็ดดกิา้  (ประเทศไทย) จ ากัด -85,600.00 -80,000.00 -800.00 3500001903 3100000252

1000000124 บรษัิท ทอีารบ์ ีเชอรเ์ม็ดดกิา้  (ประเทศไทย) จ ากัด -112,992.00 -105,600.00 -1,056.00 3500001903 3100000254

1000000124 -219,992.00 -205,600.00 -2,056.00

1000000124 -219,992.00 -205,600.00 -2,056.00

1000000126 บรษัิท โกรธ๊ ซพัพลาย เมดคิอล จ ากัด -45,000.00 -42,056.07 -420.56 3500001904 3100000627

1000000126 บรษัิท โกรธ๊ ซพัพลาย เมดคิอล จ ากัด -45,000.00 -42,056.07 -420.56 3500001904 3100000628

1000000126 บรษัิท โกรธ๊ ซพัพลาย เมดคิอล จ ากัด -10,500.00 -9,813.08 -98.13 3500001904 3100000629

1000000126 -100,500.00 -93,925.22 -939.25

1000000126 -100,500.00 -93,925.22 -939.25

1000000158 รา้นคา้ เค.พ.ีเมท กรุป๊ -200,000.00 -200,000.00 -2,000.00 3500001858 3100017350

1000000158 -200,000.00 -200,000.00 -2,000.00

1000000158 -200,000.00 -200,000.00 -2,000.00

1000000165 บรษัิท โตโยตา้ พเีอส เอนเตอรไ์พรซ ์ จ ากัด (สาขาที ่00001) -5,314.69 -4,967.00 -49.67 3500001905 3100001461

1000000165 บรษัิท โตโยตา้ พเีอส เอนเตอรไ์พรซ ์ จ ากัด (สาขาที ่00001) -32,325.77 -30,211.00 -302.11 3500001905 3100001459

1000000165 บรษัิท โตโยตา้ พเีอส เอนเตอรไ์พรซ ์ จ ากัด (สาขาที ่00001) -88,168.00 -82,400.00 -824.00 3500002140 3100001223

1000000165 บรษัิท โตโยตา้ พเีอส เอนเตอรไ์พรซ ์ จ ากัด (สาขาที ่00001) -9,315.42 -8,706.00 -87.06 3500002140 3100001221

1000000165 -135,123.88 -126,284.00 -1,262.84

1000000165 -135,123.88 -126,284.00 -1,262.84

1000000176 บรษัิท ฮอสปีเทค จ ากัด -66,000.00 -61,682.24 -616.82 3500001859 3100000399

1000000176 -66,000.00 -61,682.24 -616.82

1000000176 -66,000.00 -61,682.24 -616.82

1000000254 บรษัิท ไบโอวาลสิ  จ ากัด -58,850.00 -55,000.00 -550.00 3500001828 3100000680

1000000254 -58,850.00 -55,000.00 -550.00

1000000254 -58,850.00 -55,000.00 -550.00

1000000330 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ จ ากัด (มหาชน) -3,590.00 -3,355.14 -33.55 3500001906 3100000407

1000000330 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ จ ากัด (มหาชน) -19,861.00 -18,561.68 -185.62 3500001906 3100000408

1000000330 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ จ ากัด (มหาชน) -8,329.00 -7,784.11 -77.84 3500001906 3100000409

1000000330 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ จ ากัด (มหาชน) -10,869.00 -10,157.94 -101.58 3500001906 3100000406

1000000330 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ จ ากัด (มหาชน) -58,698.00 -54,857.94 -548.58 3500002168 3100000405

1000000330 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ จ ากัด (มหาชน) -9,982.00 -9,328.97 -93.29 3500002168 3100000404

1000000330 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ จ ากัด (มหาชน) -2,988.00 -2,792.52 -27.93 3500002168 3100000410

1000000330 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ จ ากัด (มหาชน) -1,250.00 -1,168.22 -11.68 3500002207 3100000653

1000000330 -115,567.00 -108,006.52 -1,080.07

1000000330 -115,567.00 -108,006.52 -1,080.07

1000000350 บรษัิท เมด-ไอคอน จ ากัด -360,000.00 -336,448.60 -3,364.49 3500001829 3100000529

1000000350 -360,000.00 -336,448.60 -3,364.49

1000000350 -360,000.00 -336,448.60 -3,364.49

1000000352 บรษัิท ไอรณิ เน็ทเวริค์ จ ากัด -77,840.00 -72,747.66 -727.48 3500001830 3100000699

1000000352 -77,840.00 -72,747.66 -727.48

1000000352 -77,840.00 -72,747.66 -727.48

1000000376 บรษัิท แม็กซมิอนิเตอรค์อรป์อร ์เรชัน่ จ ากัด -10,000.00 -9,345.79 -93.46 3500001860 3100000602

1000000376 -10,000.00 -9,345.79 -93.46

1000000376 -10,000.00 -9,345.79 -93.46

1000000394 หา้งหุน้สว่นจ ากัด แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ -3,000.00 -2,803.74 -28.04 3500001907 3100000423

1000000394 หา้งหุน้สว่นจ ากัด แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ -34,000.00 -31,775.70 -317.76 3500001907 3100000422

1000000394 หา้งหุน้สว่นจ ากัด แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ -25,000.00 -23,364.49 -233.64 3500001907 3100000421

1000000394 -62,000.00 -57,943.93 -579.44

1000000394 -62,000.00 -57,943.93 -579.44

1000000414 หา้งหุน้สว่นจ ากัด พรอ้ม เซริฟ์ -29,960.00 -28,000.00 -280.00 3500001908 3100000442

1000000414 หา้งหุน้สว่นจ ากัด พรอ้ม เซริฟ์ -267,500.00 -250,000.00 -2,500.00 3500001908 3100000441

1000000414 -297,460.00 -278,000.00 -2,780.00

1000000414 -297,460.00 -278,000.00 -2,780.00

1000000458 หจก. เจเอส เมดคิอล เอ็นจเินียริง่ -6,250.00 -5,841.12 -58.41 3500001909 3100000419

1000000458 หจก. เจเอส เมดคิอล เอ็นจเินียริง่ -33,000.00 -30,841.12 -308.41 3500001909 3100000418

1000000458 -39,250.00 -36,682.24 -366.82

1000000458 -39,250.00 -36,682.24 -366.82

1000000470 บรษัิท คารล์ ไซสส์ จ ากัด -80,000.00 -74,766.36 -747.66 3500001910 3100000718

1000000470 บรษัิท คารล์ ไซสส์ จ ากัด -80,000.00 -74,766.36 -747.66 3500001910 3100000719

1000000470 -160,000.00 -149,532.72 -1,495.32

1000000470 -160,000.00 -149,532.72 -1,495.32

1000000474 บรษัิท เอ ซ ีอ ีคอมเมอรเ์ชยีล จ ากัด -48,150.00 -45,000.00 -450.00 3500001831 3100000561

1000000474 -48,150.00 -45,000.00 -450.00

1000000474 -48,150.00 -45,000.00 -450.00

1000000480 บรษัิท บอย ครเีอชัน่ จ ากัด -500,000.00 -467,289.72 -4,672.90 3500001832 3100000262

1000000480 -500,000.00 -467,289.72 -4,672.90

1000000480 -500,000.00 -467,289.72 -4,672.90

1000000487 บรษัิท อนิจเีนียส เทคโนโลย ีจ ากัด -23,200.00 -21,682.24 -216.82 3500001861 3100000390

1000000487 -23,200.00 -21,682.24 -216.82

1000000487 -23,200.00 -21,682.24 -216.82

1000000533 บรษัิท ซสิเนค อนิฟอเมชนั จ ากัด -204,166.66 -190,809.96 -1,908.10 3500001862 3100000846

1000000533 -204,166.66 -190,809.96 -1,908.10

1000000533 -204,166.66 -190,809.96 -1,908.10

1000000595 บรษัิท รโีซลคิ จ ากัด -41,300.00 -38,598.13 -385.98 3500001863 3100000314

1000000595 -41,300.00 -38,598.13 -385.98

1000000595 -41,300.00 -38,598.13 -385.98

1000000600 บรษัิท นวิเทค ซสิเต็ม จ ากัด -249,738.00 -233,400.00 -2,334.00 3500001833 3100000261

1000000600 -249,738.00 -233,400.00 -2,334.00



1000000600 -249,738.00 -233,400.00 -2,334.00

1000000663 บรษัิท ไฟทต์ิง้ กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ เซลสแ์อนดเ์ซอรว์สิเซส จ ากัด -5,000.00 -4,672.90 -46.73 3500001834 3100000692

1000000663 -5,000.00 -4,672.90 -46.73

1000000663 -5,000.00 -4,672.90 -46.73

1000000692 บรษัิท ไทยไบโอ อ็อกซนี จ ากัด -41,601.60 -38,880.00 -388.80 3500001864 3100000662

1000000692 -41,601.60 -38,880.00 -388.80

1000000692 -41,601.60 -38,880.00 -388.80

1000000700 บรษัิท อนิโนเทค เซอรจ์คิอล จ ากัด -3,500.00 -3,271.03 -32.71 3500001865 3100000389

1000000700 -3,500.00 -3,271.03 -32.71

1000000700 -3,500.00 -3,271.03 -32.71

1000000733 บรษัิท โมเดริน์ แบรนดส์ จ ากัด -282,480.00 -264,000.00 -2,640.00 3500001911 3100000646

1000000733 บรษัิท โมเดริน์ แบรนดส์ จ ากัด -97,370.00 -91,000.00 -910.00 3500001911 3100000647

1000000733 บรษัิท โมเดริน์ แบรนดส์ จ ากัด -37,450.00 -35,000.00 -350.00 3500001911 3100000648

1000000733 -417,300.00 -390,000.00 -3,900.00

1000000733 -417,300.00 -390,000.00 -3,900.00

1000000771 บรษัิท แซนด ์อนิฟินติี ้จ ากัด -49,000.00 -45,794.39 -457.94 3500001912 3100000590

1000000771 บรษัิท แซนด ์อนิฟินติี ้จ ากัด -73,500.00 -68,691.59 -686.92 3500001912 3100000591

1000000771 -122,500.00 -114,485.98 -1,144.86

1000000771 -122,500.00 -114,485.98 -1,144.86

1000000787 บรษัิท จวีาน โซลชูัน่ จ ากัด -8,750.00 -8,177.57 -81.78 3500001866 3100000733

1000000787 -8,750.00 -8,177.57 -81.78

1000000787 -8,750.00 -8,177.57 -81.78

1000000826 บรษัิท มัดชา เซอรว์สิ จ ากัด -3,475,647.00 -3,248,268.22 -32,482.68 3500001867 3100001321

1000000826 -3,475,647.00 -3,248,268.22 -32,482.68

1000000826 -3,475,647.00 -3,248,268.22 -32,482.68

1000000895 บรษัิท กรนีเทครนีวิ จ ากัด -470,400.00 -439,626.17 -4,396.26 3500001835 3100000700

1000000895 -470,400.00 -439,626.17 -4,396.26

1000000895 -470,400.00 -439,626.17 -4,396.26

1000000929 บรษัิท อัลตรา้ เมดคิอล เทคโนโลย ี จ ากัด -53,500.00 -50,000.00 -500.00 3500001868 3100000376

1000000929 -53,500.00 -50,000.00 -500.00

1000000929 -53,500.00 -50,000.00 -500.00

1000000970 บรษัิท เฮลทต์ี ้มายด ์โซลชูัน่  จ ากัด -124,000.00 -115,887.85 -1,158.88 3500001836 3100000587

1000000970 -124,000.00 -115,887.85 -1,158.88

1000000970 -124,000.00 -115,887.85 -1,158.88

1000000978 บรษัิท แอดวานซ ์สเตอรไิลเซชัน่ โปรดักส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด -13,696.00 -12,800.00 -128.00 3500001913 3100000618

1000000978 บรษัิท แอดวานซ ์สเตอรไิลเซชัน่ โปรดักส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด -16,852.50 -15,750.00 -157.50 3500001913 3100000622

1000000978 บรษัิท แอดวานซ ์สเตอรไิลเซชัน่ โปรดักส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด -30,816.00 -28,800.00 -288.00 3500001913 3100000619

1000000978 บรษัิท แอดวานซ ์สเตอรไิลเซชัน่ โปรดักส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด -24,396.00 -22,800.00 -228.00 3500001913 3100000620

1000000978 บรษัิท แอดวานซ ์สเตอรไิลเซชัน่ โปรดักส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด -33,705.00 -31,500.00 -315.00 3500001913 3100000617

1000000978 บรษัิท แอดวานซ ์สเตอรไิลเซชัน่ โปรดักส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด -31,672.00 -29,600.00 -296.00 3500001913 3100000615

1000000978 บรษัิท แอดวานซ ์สเตอรไิลเซชัน่ โปรดักส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด -96,300.00 -90,000.00 -900.00 3500001913 3100000616

1000000978 บรษัิท แอดวานซ ์สเตอรไิลเซชัน่ โปรดักส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด -20,544.00 -19,200.00 -192.00 3500001913 3100000621

1000000978 -267,981.50 -250,450.00 -2,504.50

1000000978 -267,981.50 -250,450.00 -2,504.50

1000001003 บรษัิท อเมรกิัน ไตห้วนั ไบโอฟารม์  จ ากัด -47,187.00 -44,100.00 -441.00 3500001938 3100000351

1000001003 บรษัิท อเมรกิัน ไตห้วนั ไบโอฟารม์  จ ากัด -53,500.00 -50,000.00 -500.00 3500001938 3100000361

1000001003 บรษัิท อเมรกิัน ไตห้วนั ไบโอฟารม์  จ ากัด -24,877.50 -23,250.00 -232.50 3500001938 3100000358

1000001003 บรษัิท อเมรกิัน ไตห้วนั ไบโอฟารม์  จ ากัด -744,720.00 -696,000.00 -6,960.00 3500001938 3100000359

1000001003 บรษัิท อเมรกิัน ไตห้วนั ไบโอฟารม์  จ ากัด -7,971.50 -7,450.00 -74.50 3500001938 3100000355

1000001003 บรษัิท อเมรกิัน ไตห้วนั ไบโอฟารม์  จ ากัด -28,900.00 -27,009.35 -270.09 3500001938 3100000354

1000001003 บรษัิท อเมรกิัน ไตห้วนั ไบโอฟารม์  จ ากัด -247,170.00 -231,000.00 -2,310.00 3500001938 3100000356

1000001003 บรษัิท อเมรกิัน ไตห้วนั ไบโอฟารม์  จ ากัด -42,800.00 -40,000.00 -400.00 3500001938 3100000352

1000001003 บรษัิท อเมรกิัน ไตห้วนั ไบโอฟารม์  จ ากัด -29,853.00 -27,900.00 -279.00 3500001938 3100000357

1000001003 บรษัิท อเมรกิัน ไตห้วนั ไบโอฟารม์  จ ากัด -47,187.00 -44,100.00 -441.00 3500001938 3100000360

1000001003 บรษัิท อเมรกิัน ไตห้วนั ไบโอฟารม์  จ ากัด -15,943.00 -14,900.00 -149.00 3500001938 3100000350

1000001003 บรษัิท อเมรกิัน ไตห้วนั ไบโอฟารม์  จ ากัด -15,943.00 -14,900.00 -149.00 3500001938 3100000353

1000001003 -1,306,052.00 -1,220,609.35 -12,206.09

1000001003 -1,306,052.00 -1,220,609.35 -12,206.09

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด -5,404.20 -5,050.65 -50.51 3500001939 3100000515

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด -65,100.00 -60,841.12 -608.41 3500001939 3100000516

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด -3,000.00 -2,803.74 -28.04 3500001939 3100000510

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด -10,800.00 -10,093.46 -100.93 3500001939 3100000519

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด -90,000.00 -84,112.15 -841.12 3500001939 3100000518

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด -122,087.00 -114,100.00 -1,141.00 3500001939 3100000517

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด -40,000.00 -37,383.18 -373.83 3500001939 3100000513

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด -27,000.00 -25,233.64 -252.34 3500001939 3100000511

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด -21,600.00 -20,186.92 -201.87 3500001939 3100000512

1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดัสตรี ้จ ากัด -50,400.00 -47,102.80 -471.03 3500001939 3100000514

1000001009 -435,391.20 -406,907.66 -4,069.08

1000001009 -435,391.20 -406,907.66 -4,069.08

1000001014 บรษัิท ไบโอจโีนเมด  จ ากัด -176,550.00 -165,000.00 -1,650.00 3500001837 3100000677

1000001014 -176,550.00 -165,000.00 -1,650.00

1000001014 -176,550.00 -165,000.00 -1,650.00

1000001015 บรษัิท ไบโอฟารม์ เคมคิัลส ์จ ากัด -8,827.50 -8,250.00 -82.50 3500001940 3100000678

1000001015 บรษัิท ไบโอฟารม์ เคมคิัลส ์จ ากัด -1,120.00 -1,046.73 -10.47 3500001940 3100000679

1000001015 -9,947.50 -9,296.73 -92.97

1000001015 -9,947.50 -9,296.73 -92.97

1000001016 บรษัิท บอสตัน ไซเอนทฟิิค  (ประเทศไทย) จ ากัด -21,400.00 -20,000.00 -200.00 3500001808 3100000264

1000001016 บรษัิท บอสตัน ไซเอนทฟิิค  (ประเทศไทย) จ ากัด -24,500.00 -22,897.20 -228.97 3500001808 3100000265

1000001016 บรษัิท บอสตัน ไซเอนทฟิิค  (ประเทศไทย) จ ากัด -58,630.00 -54,794.39 -547.94 3500001808 3100000284

1000001016 บรษัิท บอสตัน ไซเอนทฟิิค  (ประเทศไทย) จ ากัด -10,000.00 -9,345.79 -93.46 3500001808 3100000266

1000001016 บรษัิท บอสตัน ไซเอนทฟิิค  (ประเทศไทย) จ ากัด -439,699.38 -410,934.00 -4,109.34 3500001808 3100000267

1000001016 -554,229.38 -517,971.38 -5,179.71

1000001016 -554,229.38 -517,971.38 -5,179.71

1000001019 บรษัิท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์ เคมภัีณฑ ์จ ากัด -350,000.00 -327,102.80 -3,271.03 3500001941 3100000507

1000001019 บรษัิท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์ เคมภัีณฑ ์จ ากัด -111,280.00 -104,000.00 -1,040.00 3500001941 3100000509

1000001019 บรษัิท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์ เคมภัีณฑ ์จ ากัด -420,000.00 -392,523.36 -3,925.23 3500001941 3100000508

1000001019 -881,280.00 -823,626.16 -8,236.26

1000001019 -881,280.00 -823,626.16 -8,236.26

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด -7,500.00 -7,009.35 -70.09 3500001942 3100000277

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด -6,665.00 -6,228.97 -62.29 3500001942 3100000276

1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดัสตรี ้ จ ากัด -10,700.00 -10,000.00 -100.00 3500001942 3100000275

1000001021 -24,865.00 -23,238.32 -232.38

1000001021 -24,865.00 -23,238.32 -232.38

1000001025 หจก.คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์ -1,840.00 -1,719.63 -17.20 3500001869 3100000425

1000001025 -1,840.00 -1,719.63 -17.20

1000001025 -1,840.00 -1,719.63 -17.20

1000001026 บรษัิท คอสมา่ เทรดดิง้ จ ากัด -5,243.00 -4,900.00 -49.00 3500001943 3100000712



1000001026 บรษัิท คอสมา่ เทรดดิง้ จ ากัด -124,400.00 -116,261.68 -1,162.62 3500001943 3100000714

1000001026 บรษัิท คอสมา่ เทรดดิง้ จ ากัด -5,243.00 -4,900.00 -49.00 3500001943 3100000717

1000001026 บรษัิท คอสมา่ เทรดดิง้ จ ากัด -17,815.50 -16,650.00 -166.50 3500001943 3100000715

1000001026 บรษัิท คอสมา่ เทรดดิง้ จ ากัด -7,864.50 -7,350.00 -73.50 3500001943 3100000716

1000001026 บรษัิท คอสมา่ เทรดดิง้ จ ากัด -11,770.00 -11,000.00 -110.00 3500001943 3100000713

1000001026 -172,336.00 -161,061.68 -1,610.62

1000001026 -172,336.00 -161,061.68 -1,610.62

1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากัด -23,700.00 -22,149.53 -221.50 3500001944 3100000227

1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากัด -27,900.50 -26,075.23 -260.75 3500001944 3100000242

1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากัด -39,500.00 -36,915.89 -369.16 3500001944 3100000228

1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากัด -9,630.00 -9,000.00 -90.00 3500001944 3100000234

1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากัด -36,915.00 -34,500.00 -345.00 3500001944 3100000231

1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากัด -3,531.00 -3,300.00 -33.00 3500001944 3100000233

1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากัด -15,408.00 -14,400.00 -144.00 3500001944 3100000232

1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากัด -47,400.00 -44,299.07 -442.99 3500001944 3100000229

1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากัด -7,286.70 -6,810.00 -68.10 3500001944 3100000230

1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากัด -29,960.00 -28,000.00 -280.00 3500001944 3100000238

1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากัด -110,529.93 -103,299.00 -1,032.99 3500001944 3100000235

1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากัด -32,500.00 -30,373.83 -303.74 3500001944 3100000236

1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากัด -51,681.00 -48,300.00 -483.00 3500001944 3100000237

1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากัด -15,000.00 -14,018.69 -140.19 3500001944 3100000241

1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากัด -21,000.00 -19,626.17 -196.26 3500001944 3100000239

1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากัด -12,000.00 -11,214.95 -112.15 3500001944 3100000240

1000001032 -483,942.13 -452,282.36 -4,522.83

1000001032 -483,942.13 -452,282.36 -4,522.83

1000001038 บรษัิท เอฟ.ซ.ีพ.ี จ ากัด -4,000.00 -3,738.32 -37.38 3500001945 3100000574

1000001038 บรษัิท เอฟ.ซ.ีพ.ี จ ากัด -40,500.00 -37,850.47 -378.50 3500001945 3100000573

1000001038 -44,500.00 -41,588.79 -415.88

1000001038 -44,500.00 -41,588.79 -415.88

1000001041 องคก์ารเภสชักรรม -3,360.00 0.00 0.00 3500001946 3100001233

1000001041 องคก์ารเภสชักรรม -3,600.00 0.00 0.00 3500001946 3100001231

1000001041 องคก์ารเภสชักรรม -4,660.92 0.00 0.00 3500001946 3100001228

1000001041 องคก์ารเภสชักรรม -26,208.00 0.00 0.00 3500001946 3100001237

1000001041 องคก์ารเภสชักรรม -10,000.00 0.00 0.00 3500001946 3100001238

1000001041 องคก์ารเภสชักรรม -3,043.08 0.00 0.00 3500001946 3100001227

1000001041 องคก์ารเภสชักรรม -14,305.90 0.00 0.00 3500001946 3100001229

1000001041 องคก์ารเภสชักรรม -30,576.00 0.00 0.00 3500001946 3100001226

1000001041 องคก์ารเภสชักรรม -18,720.00 0.00 0.00 3500001946 3100001234

1000001041 องคก์ารเภสชักรรม -5,125.00 0.00 0.00 3500001946 3100001230

1000001041 องคก์ารเภสชักรรม -460.00 0.00 0.00 3500001946 3100001236

1000001041 -120,058.90 0.00 0.00

1000001041 -120,058.90 0.00 0.00

1000001045 บรษัิท เฮาสเ์ซน เบอรน์สไตน์ จ ากัด -261,000.00 -243,925.23 -2,439.25 3500001838 3100000588

1000001045 -261,000.00 -243,925.23 -2,439.25

1000001045 -261,000.00 -243,925.23 -2,439.25

1000001046 บรษัิท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด -96,300.00 -90,000.00 -900.00 3500001947 3100000402

1000001046 บรษัิท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด -10,700.00 -10,000.00 -100.00 3500001947 3100000403

1000001046 -107,000.00 -100,000.00 -1,000.00

1000001046 -107,000.00 -100,000.00 -1,000.00

1000001047 บรษัิท อนิโดไชน่า เฮลท ์แคร ์จ ากัด -455,000.00 -425,233.64 -4,252.34 3500001870 3100000388

1000001047 -455,000.00 -425,233.64 -4,252.34

1000001047 -455,000.00 -425,233.64 -4,252.34

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด -23,540.00 -22,000.00 -220.00 3500001948 3100000481

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด -92,448.00 -86,400.00 -864.00 3500001948 3100000490

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด -15,301.00 -14,300.00 -143.00 3500001948 3100000489

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด -3,000.00 -2,803.74 -28.04 3500001948 3100000488

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด -115,560.00 -108,000.00 -1,080.00 3500001948 3100000487

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด -11,770.00 -11,000.00 -110.00 3500001948 3100000482

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด -8,346.00 -7,800.00 -78.00 3500001948 3100000485

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด -15,301.00 -14,300.00 -143.00 3500001948 3100000486

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด -5,885.00 -5,500.00 -55.00 3500001948 3100000480

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด -41,250.00 -38,551.40 -385.51 3500001948 3100000483

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด -57,780.00 -54,000.00 -540.00 3500001948 3100000484

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด -62,089.96 -58,028.00 -580.28 3500001948 3100000491

1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด -127,110.00 -118,794.39 -1,187.94 3500001948 3100000479

1000001049 -579,380.96 -541,477.53 -5,414.77

1000001049 -579,380.96 -541,477.53 -5,414.77

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด -12,037.50 -11,250.00 -112.50 3500001949 3100000531

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด -74,700.00 -69,813.08 -698.13 3500001949 3100000535

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด -20,000.00 -18,691.59 -186.92 3500001949 3100000533

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด -18,000.00 -16,822.43 -168.22 3500001949 3100000532

1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด -9,000.00 -8,411.21 -84.11 3500001949 3100000534

1000001059 -133,737.50 -124,988.31 -1,249.88

1000001059 -133,737.50 -124,988.31 -1,249.88

1000001063 บรษัิท เมดไลน์ จ ากัด -25,680.00 -24,000.00 -240.00 3500001950 3100000524

1000001063 บรษัิท เมดไลน์ จ ากัด -18,800.00 -17,570.09 -175.70 3500001950 3100000528

1000001063 บรษัิท เมดไลน์ จ ากัด -23,500.00 -21,962.62 -219.63 3500001950 3100000525

1000001063 บรษัิท เมดไลน์ จ ากัด -6,800.00 -6,355.14 -63.55 3500001950 3100000523

1000001063 บรษัิท เมดไลน์ จ ากัด -15,975.00 -14,929.91 -149.30 3500001950 3100000526

1000001063 บรษัิท เมดไลน์ จ ากัด -46,250.00 -43,224.30 -432.24 3500001950 3100000527

1000001063 บรษัิท เมดไลน์ จ ากัด -81,534.00 -76,200.00 -762.00 3500001950 3100000522

1000001063 -218,539.00 -204,242.06 -2,042.42

1000001063 -218,539.00 -204,242.06 -2,042.42

1000001065 บรษัิท แมคโครฟารแ์ลบ จ ากัด -17,500.00 -16,355.14 -163.55 3500001951 3100000604

1000001065 บรษัิท แมคโครฟารแ์ลบ จ ากัด -16,000.00 -14,953.27 -149.53 3500001951 3100000603

1000001065 -33,500.00 -31,308.41 -313.08

1000001065 -33,500.00 -31,308.41 -313.08

1000001074 บรษัิท โอลมิปัส (ประเทศไทย) จ ากัด -360,000.00 -336,448.60 -3,364.49 3500001952 3100000651

1000001074 บรษัิท โอลมิปัส (ประเทศไทย) จ ากัด -7,100,000.00 -6,635,514.02 -66,355.14 3500001952 3100000652

1000001074 บรษัิท โอลมิปัส (ประเทศไทย) จ ากัด -49,000.00 -45,794.39 -457.94 3500001952 3100000127

1000001074 -7,509,000.00 -7,017,757.01 -70,177.57

1000001074 -7,509,000.00 -7,017,757.01 -70,177.57

1000001086 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จ ากัด -17,100.00 -15,981.31 -159.81 3500001953 3100000688

1000001086 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จ ากัด -78,200.00 -73,084.11 -730.84 3500001953 3100000684

1000001086 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จ ากัด -360,000.00 -336,448.60 -3,364.49 3500001953 3100000685

1000001086 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จ ากัด -101,400.00 -94,766.36 -947.66 3500001953 3100000683

1000001086 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จ ากัด -90,300.00 -84,392.52 -843.93 3500001953 3100000686



1000001086 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จ ากัด -75,100.00 -70,186.92 -701.87 3500001953 3100000687

1000001086 -722,100.00 -674,859.82 -6,748.60

1000001086 -722,100.00 -674,859.82 -6,748.60

1000001090 บรษัิท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ ากัด -51,360.00 -48,000.00 -480.00 3500001871 3100000380

1000001090 -51,360.00 -48,000.00 -480.00

1000001090 -51,360.00 -48,000.00 -480.00

1000001095 บรษัิท อารเ์อ็กซ ์จ ากัด -24,000.00 -22,429.91 -224.30 3500001954 3100000377

1000001095 บรษัิท อารเ์อ็กซ ์จ ากัด -17,120.00 -16,000.00 -160.00 3500001954 3100000378

1000001095 บรษัิท อารเ์อ็กซ ์จ ากัด -7,500.00 -7,009.35 -70.09 3500001954 3100000379

1000001095 -48,620.00 -45,439.26 -454.39

1000001095 -48,620.00 -45,439.26 -454.39

1000001097 บรษัิท ชมูติร 1967 จ ากัด -12,000.00 -11,214.95 -112.15 3500001955 3100000736

1000001097 บรษัิท ชมูติร 1967 จ ากัด -12,000.00 -11,214.95 -112.15 3500001955 3100000735

1000001097 -24,000.00 -22,429.90 -224.30

1000001097 -24,000.00 -22,429.90 -224.30

1000001115 บรษัิท ยนูีซนั จ ากัด -20,400.00 -19,065.42 -190.65 3500001956 3100000312

1000001115 บรษัิท ยนูีซนั จ ากัด -17,000.00 -15,887.85 -158.88 3500001956 3100000311

1000001115 บรษัิท ยนูีซนั จ ากัด -17,000.00 -15,887.85 -158.88 3500001956 3100000310

1000001115 -54,400.00 -50,841.12 -508.41

1000001115 -54,400.00 -50,841.12 -508.41

1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากัด -8,025.00 -7,500.00 -75.00 3500001957 3100000297

1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากัด -9,500.00 -8,878.50 -88.79 3500001957 3100000296

1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากัด -4,815.00 -4,500.00 -45.00 3500001957 3100000295

1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากัด -2,800.00 -2,616.82 -26.17 3500001957 3100000298

1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากัด -4,000.00 -3,738.32 -37.38 3500001957 3100000299

1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากัด -4,000.00 -3,738.32 -37.38 3500001957 3100000300

1000001116 -33,140.00 -30,971.96 -309.72

1000001116 -33,140.00 -30,971.96 -309.72

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -8,089.20 -7,560.00 -75.60 3500001814 3100000746

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -28,890.00 -27,000.00 -270.00 3500001814 3100000747

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -588,500.00 -550,000.00 -5,500.00 3500001814 3100000753

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -60,990.00 -57,000.00 -570.00 3500001814 3100000784

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -67,410.00 -63,000.00 -630.00 3500001814 3100000785

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -13,161.00 -12,300.00 -123.00 3500001814 3100000786

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -16,050.00 -15,000.00 -150.00 3500001814 3100000782

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -13,000.00 -12,149.53 -121.50 3500001814 3100000737

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -66,404.20 -62,060.00 -620.60 3500001814 3100000792

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -45,573.44 -42,592.00 -425.92 3500001814 3100000787

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -288,900.00 -270,000.00 -2,700.00 3500001814 3100000791

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -449,400.00 -420,000.00 -4,200.00 3500001814 3100000790

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -35,277.90 -32,970.00 -329.70 3500001814 3100000794

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -27,285.00 -25,500.00 -255.00 3500001814 3100000793

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -115,560.00 -108,000.00 -1,080.00 3500001814 3100000795

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -29,960.00 -28,000.00 -280.00 3500001814 3100000781

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -1,044.32 -976.00 -9.76 3500001814 3100000788

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -224,914.00 -210,200.00 -2,102.00 3500001814 3100000783

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -22,363.00 -20,900.00 -209.00 3500001814 3100000780

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -167,990.00 -157,000.00 -1,570.00 3500001814 3100000751

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -224,700.00 -210,000.00 -2,100.00 3500001814 3100000750

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -150,000.00 -140,186.92 -1,401.87 3500001814 3100000749

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -64,200.00 -60,000.00 -600.00 3500001814 3100000748

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -775,536.00 -724,800.00 -7,248.00 3500001814 3100000769

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -28,483.40 -26,620.00 -266.20 3500001814 3100000767

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -20,330.00 -19,000.00 -190.00 3500001814 3100000763

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -24,610.00 -23,000.00 -230.00 3500001814 3100000758

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -25,680.00 -24,000.00 -240.00 3500001814 3100000762

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -12,198.00 -11,400.00 -114.00 3500001814 3100000764

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -9,951.00 -9,300.00 -93.00 3500001814 3100000756

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -445,655.00 -416,500.00 -4,165.00 3500001814 3100000759

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -38,520.00 -36,000.00 -360.00 3500001814 3100000757

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -1,391.00 -1,300.00 -13.00 3500001814 3100000770

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -133,322.00 -124,600.00 -1,246.00 3500001814 3100000760

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -266,644.00 -249,200.00 -2,492.00 3500001814 3100000761

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -71,099.36 -66,448.00 -664.48 3500001814 3100000768

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -5,350.00 -5,000.00 -50.00 3500001814 3100000765

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -43,335.00 -40,500.00 -405.00 3500001814 3100000766

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -24,396.00 -22,800.00 -228.00 3500001814 3100000755

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -16,050.00 -15,000.00 -150.00 3500001814 3100000771

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -110,038.80 -102,840.00 -1,028.40 3500001814 3100000776

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -471,870.00 -441,000.00 -4,410.00 3500001814 3100000779

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -21,163.80 -19,779.25 -197.79 3500001814 3100000778

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -4,494.00 -4,200.00 -42.00 3500001814 3100000754

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -48,364.00 -45,200.00 -452.00 3500001814 3100000774

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -12,005.40 -11,220.00 -112.20 3500001814 3100000777

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -12,947.00 -12,100.00 -121.00 3500001814 3100000773

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -60,000.00 -56,074.77 -560.75 3500001814 3100000745

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -19,260.00 -18,000.00 -180.00 3500001814 3100000772

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -25,894.00 -24,200.00 -242.00 3500001814 3100000775

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -102,720.00 -96,000.00 -960.00 3500001814 3100000752

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -133,108.00 -124,400.00 -1,244.00 3500001814 3100000741

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -17,000.00 -15,887.85 -158.88 3500001814 3100000743

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -13,000.00 -12,149.53 -121.50 3500001814 3100000738

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -32,500.00 -30,373.83 -303.74 3500001814 3100000739

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -57,000.00 -53,271.03 -532.71 3500001814 3100000742

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -50,825.00 -47,500.00 -475.00 3500001814 3100000740

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -128,400.00 -120,000.00 -1,200.00 3500001814 3100000744

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -46,480.80 -43,440.00 -434.40 3500001814 3100000789

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -4,000.00 -3,738.32 -37.38 3500001815 3100000842

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -21,828.00 -20,400.00 -204.00 3500001815 3100000800

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -37,407.20 -34,960.00 -349.60 3500001815 3100000798

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -347,536.00 -324,800.00 -3,248.00 3500001815 3100000796

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -249,096.00 -232,800.00 -2,328.00 3500001815 3100000801

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -221,490.00 -207,000.00 -2,070.00 3500001815 3100000799

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -60,604.80 -56,640.00 -566.40 3500001815 3100000797

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -25,680.00 -24,000.00 -240.00 3500001815 3100000839

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -50,204.40 -46,920.00 -469.20 3500001815 3100000838



1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -9,416.00 -8,800.00 -88.00 3500001815 3100000835

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -25,680.00 -24,000.00 -240.00 3500001815 3100000837

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -9,630.00 -9,000.00 -90.00 3500001815 3100000834

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -99,510.00 -93,000.00 -930.00 3500001815 3100000836

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -120,760.20 -112,860.00 -1,128.60 3500001815 3100000833

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -58,165.20 -54,360.00 -543.60 3500001815 3100000828

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -4,280.00 -4,000.00 -40.00 3500001815 3100000830

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -497,550.00 -465,000.00 -4,650.00 3500001815 3100000829

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -101,650.00 -95,000.00 -950.00 3500001815 3100000831

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -2,824.80 -2,640.00 -26.40 3500001815 3100000827

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -32,100.00 -30,000.00 -300.00 3500001815 3100000832

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -25,979.60 -24,280.00 -242.80 3500001815 3100000803

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -8,025.00 -7,500.00 -75.00 3500001815 3100000804

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -5,350.00 -5,000.00 -50.00 3500001815 3100000802

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -157,290.00 -147,000.00 -1,470.00 3500001815 3100000813

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -99,606.30 -93,090.00 -930.90 3500001815 3100000810

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -139,904.64 -130,752.00 -1,307.52 3500001815 3100000812

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -60,000.25 -56,075.00 -560.75 3500001815 3100000809

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -194,044.50 -181,350.00 -1,813.50 3500001815 3100000808

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -467,091.38 -436,534.00 -4,365.34 3500001815 3100000806

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -46,480.80 -43,440.00 -434.40 3500001815 3100000807

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -6,334.40 -5,920.00 -59.20 3500001815 3100000811

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -473,368.00 -442,400.00 -4,424.00 3500001815 3100000805

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -115,560.00 -108,000.00 -1,080.00 3500001815 3100000815

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -51,360.00 -48,000.00 -480.00 3500001815 3100000814

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -802,500.00 -750,000.00 -7,500.00 3500001815 3100000824

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -207,366.00 -193,800.00 -1,938.00 3500001815 3100000822

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -722,250.00 -675,000.00 -6,750.00 3500001815 3100000825

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -419,440.00 -392,000.00 -3,920.00 3500001815 3100000826

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -117,700.00 -110,000.00 -1,100.00 3500001815 3100000821

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -411,736.00 -384,800.00 -3,848.00 3500001815 3100000820

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -5,221.60 -4,880.00 -48.80 3500001815 3100000816

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -251,664.00 -235,200.00 -2,352.00 3500001815 3100000823

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -4,000.99 -3,739.24 -37.39 3500001815 3100000817

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -215,712.00 -201,600.00 -2,016.00 3500001815 3100000818

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -15,000.00 -14,018.69 -140.19 3500001815 3100000819

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -264,500.00 -247,196.26 -2,471.96 3500001815 3100000843

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -25,170.68 -23,524.00 -235.24 3500001815 3100000845

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -211,239.40 -197,420.00 -1,974.20 3500001815 3100000844

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -20,000.00 -20,000.00 -200.00 3500002190 3100000840

1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด -48,600.00 -48,600.00 -486.00 3500002190 3100000841

1000001124 -13,591,191.76 -12,706,536.22 -127,065.37

1000001124 -13,591,191.76 -12,706,536.22 -127,065.37

1000001134 บรษัิท เคเอสแอล เอ็กซเ์พรส จ ากัด -72,500.00 -72,500.00 -725.00 3500001839 3100000475

1000001134 -72,500.00 -72,500.00 -725.00

1000001134 -72,500.00 -72,500.00 -725.00

1000001193 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ลนูาร ์แฟคตอรี -413,448.00 -386,400.00 -3,864.00 3500001958 3100000443

1000001193 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ลนูาร ์แฟคตอรี -8,000.00 -7,476.64 -74.77 3500001958 3100000444

1000001193 -421,448.00 -393,876.64 -3,938.77

1000001193 -421,448.00 -393,876.64 -3,938.77

1000001237 บรษัิท ดไีวซ ์อนิโนเวชัน่ จ ากัด -7,200.00 -6,728.97 -67.29 3500001872 3100000226

1000001237 -7,200.00 -6,728.97 -67.29

1000001237 -7,200.00 -6,728.97 -67.29

1000001246 บรษัิท เมดไิทม ์จ ากัด -327,220.00 -305,813.08 -3,058.13 3500001840 3100000530

1000001246 -327,220.00 -305,813.08 -3,058.13

1000001246 -327,220.00 -305,813.08 -3,058.13

1000001250 บรษัิท พเีอ็นเอ็น เมดคิอล เซอรว์สิ กรุป๊ จ ากัด -9,000.00 -8,411.21 -84.11 3500001841 3100000282

1000001250 -9,000.00 -8,411.21 -84.11

1000001250 -9,000.00 -8,411.21 -84.11

1000001266 บรษัิท ไพสซ์สี เมดคิอล จ ากัด -45,000.00 -42,056.07 -420.56 3500001959 3100000689

1000001266 บรษัิท ไพสซ์สี เมดคิอล จ ากัด -20,000.00 -18,691.59 -186.92 3500001959 3100000691

1000001266 บรษัิท ไพสซ์สี เมดคิอล จ ากัด -81,000.00 -75,700.93 -757.01 3500001959 3100000690

1000001266 -146,000.00 -136,448.59 -1,364.49

1000001266 -146,000.00 -136,448.59 -1,364.49

1000002355 บรษัิท เอ็นเนอรเ์จตคิ จ ากัด -91,485.00 -85,500.00 -855.00 3500001873 3100000851

1000002355 -91,485.00 -85,500.00 -855.00

1000002355 -91,485.00 -85,500.00 -855.00

1000002458 บรษัิทแอคคอรด์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด -4,000.00 -3,738.32 -37.38 3500001960 3100000605

1000002458 บรษัิทแอคคอรด์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด -74,900.00 -70,000.00 -700.00 3500001960 3100000606

1000002458 บรษัิทแอคคอรด์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด -56,530.00 -52,831.78 -528.32 3500001960 3100000612

1000002458 บรษัิทแอคคอรด์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด -83,040.00 -77,607.48 -776.07 3500001960 3100000611

1000002458 บรษัิทแอคคอรด์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด -94,780.00 -88,579.44 -885.79 3500001960 3100000608

1000002458 บรษัิทแอคคอรด์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด -143,600.00 -134,205.61 -1,342.06 3500001960 3100000607

1000002458 บรษัิทแอคคอรด์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด -47,010.00 -43,934.58 -439.35 3500001960 3100000613

1000002458 บรษัิทแอคคอรด์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด -44,740.00 -41,813.08 -418.13 3500001960 3100000610

1000002458 บรษัิทแอคคอรด์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด -93,340.00 -87,233.64 -872.34 3500001960 3100000609

1000002458 บรษัิทแอคคอรด์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด -26,100.00 -24,392.52 -243.93 3500001960 3100000614

1000002458 -668,040.00 -624,336.45 -6,243.37

1000002458 -668,040.00 -624,336.45 -6,243.37

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด -33,000.00 -30,841.12 -308.41 3500001961 3100000631

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด -21,000.00 -19,626.17 -196.26 3500001961 3100000632

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด -20,000.00 -18,691.59 -186.92 3500001961 3100000635

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด -37,440.00 -34,990.65 -349.91 3500001961 3100000636

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด -63,000.00 -58,878.50 -588.79 3500001961 3100000634

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด -22,000.00 -20,560.75 -205.61 3500001961 3100000633

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด -56,750.00 -53,037.38 -530.37 3500001961 3100000637

1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากัด -11,000.00 -10,280.37 -102.80 3500001961 3100000638

1000002464 -264,190.00 -246,906.53 -2,469.07

1000002464 -264,190.00 -246,906.53 -2,469.07

1000002474 บรษัิท ฟีนกิซ ์เอ็กเซล จ ากัด -297,454.00 -277,994.39 -2,779.94 3500001962 3100000289

1000002474 บรษัิท ฟีนกิซ ์เอ็กเซล จ ากัด -111,980.00 -104,654.21 -1,046.54 3500001962 3100000288

1000002474 -409,434.00 -382,648.60 -3,826.48

1000002474 -409,434.00 -382,648.60 -3,826.48

1000002480 บรษัิท บเีจเอช เมดคิอล จ ากัด -7,000.00 -6,542.06 -65.42 3500001963 3100000274

1000002480 บรษัิท บเีจเอช เมดคิอล จ ากัด -128,000.00 -119,626.17 -1,196.26 3500001963 3100000272

1000002480 บรษัิท บเีจเอช เมดคิอล จ ากัด -7,000.00 -6,542.06 -65.42 3500001963 3100000273

1000002480 -142,000.00 -132,710.29 -1,327.10



1000002480 -142,000.00 -132,710.29 -1,327.10

1000002484 หา้งหุน้สว่นจ ากัด กลุสวสัดิซ์พัพลาย -28,979.17 -27,083.34 -270.83 3500001874 3100000424

1000002484 -28,979.17 -27,083.34 -270.83

1000002484 -28,979.17 -27,083.34 -270.83

1000002488 บรษัิท ล็อตเต ้เรนท ์-อะ-คาร ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด -94,802.00 -88,600.00 -886.00 3500001964 3100000321

1000002488 บรษัิท ล็อตเต ้เรนท ์-อะ-คาร ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด -114,918.00 -107,400.00 -1,074.00 3500001964 3100000318

1000002488 บรษัิท ล็อตเต ้เรนท ์-อะ-คาร ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด -94,802.00 -88,600.00 -886.00 3500001964 3100000322

1000002488 บรษัิท ล็อตเต ้เรนท ์-อะ-คาร ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด -114,918.00 -107,400.00 -1,074.00 3500001964 3100000319

1000002488 บรษัิท ล็อตเต ้เรนท ์-อะ-คาร ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด -94,802.00 -88,600.00 -886.00 3500001964 3100000323

1000002488 บรษัิท ล็อตเต ้เรนท ์-อะ-คาร ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด -114,918.00 -107,400.00 -1,074.00 3500001964 3100000320

1000002488 บรษัิท ล็อตเต ้เรนท ์-อะ-คาร ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด -94,802.00 -88,600.00 -886.00 3500001964 3100000316

1000002488 บรษัิท ล็อตเต ้เรนท ์-อะ-คาร ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด -114,918.00 -107,400.00 -1,074.00 3500001964 3100000317

1000002488 -838,880.00 -784,000.00 -7,840.00

1000002488 -838,880.00 -784,000.00 -7,840.00

1000002489 บรษัิท วนิเนอรย์ี ่เมดคิอล  จ ากัด (มหาชน) -150,000.00 -140,186.92 -1,401.87 3500001875 3100000412

1000002489 -150,000.00 -140,186.92 -1,401.87

1000002489 -150,000.00 -140,186.92 -1,401.87

1000002491 บรษัิท ไบโอคอททอน จ ากัด -3,600.00 -3,364.49 -33.64 3500001842 3100000675

1000002491 -3,600.00 -3,364.49 -33.64

1000002491 -3,600.00 -3,364.49 -33.64

1000002497 บรษัิท บอรเ์นียว เมดคิัล จ ากัด -35,040.00 -32,747.66 -327.48 3500001843 3100000263

1000002497 -35,040.00 -32,747.66 -327.48

1000002497 -35,040.00 -32,747.66 -327.48

1000002505 บรษัิทอ ีฟอร ์แอล เอม จ ากัด(มหาชน) -49,572.00 -46,328.97 -463.29 3500001876 3100000391

1000002505 -49,572.00 -46,328.97 -463.29

1000002505 -49,572.00 -46,328.97 -463.29

1000002506 บรษัิทเอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด -470,000.00 -439,252.34 -4,392.52 3500001844 3100000572

1000002506 -470,000.00 -439,252.34 -4,392.52

1000002506 -470,000.00 -439,252.34 -4,392.52

1000002513 บรษัิทออลลเ์วล ไลฟ์ จ ากัด -12,960.00 -12,112.15 -121.12 3500001877 3100000375

1000002513 -12,960.00 -12,112.15 -121.12

1000002513 -12,960.00 -12,112.15 -121.12

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -26,400.00 -24,672.90 -246.73 3500001965 3100000553

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -13,000.00 -12,149.53 -121.50 3500001965 3100000552

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -16,000.00 -14,953.27 -149.53 3500001965 3100000554

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -29,000.00 -27,102.80 -271.03 3500001965 3100000548

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -9,300.00 -8,691.59 -86.92 3500001965 3100000549

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -13,000.00 -12,149.53 -121.50 3500001965 3100000550

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -16,000.00 -14,953.27 -149.53 3500001965 3100000551

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -1,560.00 -1,457.94 -14.58 3500001965 3100000546

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -15,600.00 -14,579.44 -145.79 3500001965 3100000545

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -29,000.00 -27,102.80 -271.03 3500001965 3100000544

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -31,000.00 -28,971.96 -289.72 3500001965 3100000543

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -15,600.00 -14,579.44 -145.79 3500001965 3100000539

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -20,800.00 -19,439.25 -194.39 3500001965 3100000547

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -29,000.00 -27,102.80 -271.03 3500001965 3100000542

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -14,590.00 -13,635.51 -136.36 3500001965 3100000541

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -31,000.00 -28,971.96 -289.72 3500001965 3100000540

1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์ จ ากัด (มหาชน) -13,600.00 -12,710.28 -127.10 3500002194 3100000538

1000002517 -324,450.00 -303,224.27 -3,032.25

1000002517 -324,450.00 -303,224.27 -3,032.25

1000002518 บรษัิท เยนเนอรร์าลดร๊ักสเ์ฮา้ส ์ จ ากัด -8,200.00 -7,663.55 -76.64 3500001845 3100000555

1000002518 -8,200.00 -7,663.55 -76.64

1000002518 -8,200.00 -7,663.55 -76.64

1000002523 บรษัิท ฮวิเมอรร์คิ จ ากัด -1,700.00 -1,588.79 -15.89 3500001966 3100000401

1000002523 บรษัิท ฮวิเมอรร์คิ จ ากัด -2,800.00 -2,616.82 -26.17 3500001966 3100000400

1000002523 -4,500.00 -4,205.61 -42.06

1000002523 -4,500.00 -4,205.61 -42.06

1000002525 บรษัิท ไอแคร ์เมดคิัล จ ากัด -190,000.00 -177,570.09 -1,775.70 3500001967 3100000696

1000002525 บรษัิท ไอแคร ์เมดคิัล จ ากัด -11,400.00 -10,654.21 -106.54 3500001967 3100000697

1000002525 -201,400.00 -188,224.30 -1,882.24

1000002525 -201,400.00 -188,224.30 -1,882.24

1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากัด -2,400.00 -2,242.99 -22.43 3500001968 3100000382

1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากัด -1,150.00 -1,074.77 -10.75 3500001968 3100000383

1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากัด -11,000.00 -10,280.37 -102.80 3500001968 3100000387

1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากัด -30,000.00 -28,037.38 -280.37 3500001968 3100000384

1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากัด -11,500.00 -10,747.66 -107.48 3500001968 3100000386

1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากัด -30,000.00 -28,037.38 -280.37 3500001968 3100000385

1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากัด -6,900.00 -6,448.60 -64.49 3500001968 3100000381

1000002527 -92,950.00 -86,869.15 -868.69

1000002527 -92,950.00 -86,869.15 -868.69

1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากัด -75,850.00 -70,887.85 -708.88 3500001969 3100000720

1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากัด -5,000.00 -4,672.90 -46.73 3500001969 3100000721

1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากัด -11,312.04 -10,572.00 -105.72 3500001969 3100000722

1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากัด -22,624.08 -21,144.00 -211.44 3500001969 3100000726

1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากัด -23,540.00 -22,000.00 -220.00 3500001969 3100000723

1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากัด -5,136.00 -4,800.00 -48.00 3500001969 3100000729

1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากัด -56,560.20 -52,860.00 -528.60 3500001969 3100000730

1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากัด -17,924.64 -16,752.00 -167.52 3500001969 3100000731

1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากัด -16,666.32 -15,576.00 -155.76 3500001969 3100000725

1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากัด -4,429.80 -4,140.00 -41.40 3500001969 3100000724

1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากัด -16,968.06 -15,858.00 -158.58 3500001969 3100000728

1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากัด -2,794.84 -2,612.00 -26.12 3500001969 3100000727

1000002533 -258,805.98 -241,874.75 -2,418.75

1000002533 -258,805.98 -241,874.75 -2,418.75

1000002540 บรษัิท เอ็ม ด ีซ ี(ประเทศไทย) จ ากัด -10,400.00 -9,719.63 -97.20 3500001970 3100000575

1000002540 บรษัิท เอ็ม ด ีซ ี(ประเทศไทย) จ ากัด -22,440.00 -20,971.96 -209.72 3500001970 3100000576

1000002540 บรษัิท เอ็ม ด ีซ ี(ประเทศไทย) จ ากัด -1,160.00 -1,084.11 -10.84 3500001970 3100000577

1000002540 -34,000.00 -31,775.70 -317.76

1000002540 -34,000.00 -31,775.70 -317.76

1000002541 บรษัิท เมดเซอรจ์ จ ากัด -8,560.00 -8,000.00 -80.00 3500001846 3100000520

1000002541 -8,560.00 -8,000.00 -80.00

1000002541 -8,560.00 -8,000.00 -80.00

1000002543 บรษัิทเมดโฟกัส จ ากัด -32,500.00 -30,373.83 -303.74 3500001847 3100000521

1000002543 -32,500.00 -30,373.83 -303.74

1000002543 -32,500.00 -30,373.83 -303.74

1000002545 บรษัิทเมทเลอ่ร-์โทเลโด(ประเทศไทย)  จ ากัด -20,094.60 -18,780.00 -187.80 3500001971 3100000536

1000002545 บรษัิทเมทเลอ่ร-์โทเลโด(ประเทศไทย)  จ ากัด -152,796.00 -142,800.00 -1,428.00 3500001971 3100000537



1000002545 -172,890.60 -161,580.00 -1,615.80

1000002545 -172,890.60 -161,580.00 -1,615.80

1000002554 บรษัิท ออมนเิมด จ ากัด -10,000.00 -9,345.79 -93.46 3500001972 3100000373

1000002554 บรษัิท ออมนเิมด จ ากัด -10,000.00 -9,345.79 -93.46 3500001972 3100000374

1000002554 -20,000.00 -18,691.58 -186.92

1000002554 -20,000.00 -18,691.58 -186.92

1000002555 บรษัิทโอเร็กซ ์เทรดดิง้ จ ากัด -57,009.60 -53,280.00 -532.80 3500001878 3100000650

1000002555 -57,009.60 -53,280.00 -532.80

1000002555 -57,009.60 -53,280.00 -532.80

1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด -4,044.60 -3,780.00 -37.80 3500001973 3100000593

1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด -71,250.00 -66,588.79 -665.89 3500001973 3100000592

1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด -26,704.00 -24,957.01 -249.57 3500001973 3100000599

1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด -21,400.00 -20,000.00 -200.00 3500001973 3100000600

1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด -42,750.00 -39,953.27 -399.53 3500001973 3100000595

1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด -7,704.00 -7,200.00 -72.00 3500001973 3100000594

1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด -205,440.00 -192,000.00 -1,920.00 3500001973 3100000596

1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด -98,440.00 -92,000.00 -920.00 3500001973 3100000597

1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากัด -64,200.00 -60,000.00 -600.00 3500001973 3100000598

1000002557 -541,932.60 -506,479.07 -5,064.79

1000002557 -541,932.60 -506,479.07 -5,064.79

1000002559 บรษัิท โปลฟิารม์ จ ากัด -2,450.00 0.00 0.00 3500001974 3100000641

1000002559 บรษัิท โปลฟิารม์ จ ากัด -2,450.00 0.00 0.00 3500001974 3100000642

1000002559 -4,900.00 0.00 0.00

1000002559 -4,900.00 0.00 0.00

1000002563 บรษัิทโพสเฮลทแ์คร ์จ ากัด -30,000.00 -28,037.38 -280.37 3500001975 3100000644

1000002563 บรษัิทโพสเฮลทแ์คร ์จ ากัด -90,000.00 -84,112.15 -841.12 3500001975 3100000643

1000002563 -120,000.00 -112,149.53 -1,121.49

1000002563 -120,000.00 -112,149.53 -1,121.49

1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ป.เวชชปูกรณ์ -9,700.00 -9,065.42 -90.65 3500001976 3100000435

1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ป.เวชชปูกรณ์ -3,600.00 -3,364.49 -33.64 3500001976 3100000434

1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ป.เวชชปูกรณ์ -8,000.00 -7,476.64 -74.77 3500001976 3100000436

1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ป.เวชชปูกรณ์ -2,320.00 -2,168.22 -21.68 3500001976 3100000437

1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ป.เวชชปูกรณ์ -41,400.00 -38,691.59 -386.92 3500001976 3100000439

1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ป.เวชชปูกรณ์ -1,200.00 -1,121.50 -11.22 3500001976 3100000438

1000002567 -66,220.00 -61,887.86 -618.88

1000002567 -66,220.00 -61,887.86 -618.88

1000002580 บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จ ากัด -9,212.70 -8,610.00 -86.10 3500001977 3100000344

1000002580 บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จ ากัด -4,494.00 -4,200.00 -42.00 3500001977 3100000341

1000002580 บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จ ากัด -88,275.00 -82,500.00 -825.00 3500001977 3100000349

1000002580 บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จ ากัด -5,799.40 -5,420.00 -54.20 3500001977 3100000348

1000002580 บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จ ากัด -17,387.50 -16,250.00 -162.50 3500001977 3100000343

1000002580 บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จ ากัด -5,350.00 -5,000.00 -50.00 3500001977 3100000342

1000002580 บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จ ากัด -13,910.00 -13,000.00 -130.00 3500001977 3100000345

1000002580 บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จ ากัด -80,250.00 -75,000.00 -750.00 3500001977 3100000347

1000002580 บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จ ากัด -8,560.00 -8,000.00 -80.00 3500001977 3100000346

1000002580 -233,238.60 -217,980.00 -2,179.80

1000002580 -233,238.60 -217,980.00 -2,179.80

1000002582 บรษัิท เอสพเีอส เมดคิอล จ ากัด -4,600.00 -4,299.07 -42.99 3500001848 3100000582

1000002582 -4,600.00 -4,299.07 -42.99

1000002582 -4,600.00 -4,299.07 -42.99

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด -1,300.00 -1,214.95 -12.15 3500001978 3100000674

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด -22,500.00 -21,028.04 -210.28 3500001978 3100000672

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด -20,520.00 -19,177.57 -191.78 3500001978 3100000671

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด -11,625.00 -10,864.49 -108.64 3500001978 3100000670

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด -28,125.00 -26,285.05 -262.85 3500001978 3100000669

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด -26,000.00 -24,299.07 -242.99 3500001978 3100000666

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด -9,900.00 -9,252.34 -92.52 3500001978 3100000668

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด -5,000.00 -4,672.90 -46.73 3500001978 3100000667

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด -3,600.00 -3,364.49 -33.64 3500001978 3100000664

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด -32,400.00 -30,280.37 -302.80 3500001978 3100000665

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด -1,600.00 -1,495.33 -14.95 3500001978 3100000663

1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากัด -9,000.00 -8,411.21 -84.11 3500001978 3100000673

1000002587 -171,570.00 -160,345.81 -1,603.44

1000002587 -171,570.00 -160,345.81 -1,603.44

1000002591 บรษัิทลนิเด ้(ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน) -13,054.00 -12,200.00 -122.00 3500001879 3100000411

1000002591 -13,054.00 -12,200.00 -122.00

1000002591 -13,054.00 -12,200.00 -122.00

1000002592 บรษัิท ไทคณู เมดคิอล จ ากัด -13,600.00 -12,710.28 -127.10 3500001979 3100000656

1000002592 บรษัิท ไทคณู เมดคิอล จ ากัด -6,800.00 -6,355.14 -63.55 3500001979 3100000657

1000002592 -20,400.00 -19,065.42 -190.65

1000002592 -20,400.00 -19,065.42 -190.65

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด -5,500.00 -5,140.19 -51.40 3500001980 3100000247

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด -6,000.00 -5,607.48 -56.07 3500001980 3100000249

1000002594 บรษัิท ท.ี แมน ฟารม์าซตูคิอล  จ ากัด -2,000.00 -1,869.16 -18.69 3500001980 3100000248

1000002594 -13,500.00 -12,616.83 -126.16

1000002594 -13,500.00 -12,616.83 -126.16

1000002595 บรษัิท เทคโนเมดคิัล  จ ากัด (มหาชน) -264,000.00 -246,728.97 -2,467.29 3500001981 3100000500

1000002595 บรษัิท เทคโนเมดคิัล  จ ากัด (มหาชน) -42,500.00 -39,719.63 -397.20 3500001981 3100000504

1000002595 บรษัิท เทคโนเมดคิัล  จ ากัด (มหาชน) -30,000.00 -28,037.38 -280.37 3500001981 3100000499

1000002595 บรษัิท เทคโนเมดคิัล  จ ากัด (มหาชน) -2,500.00 -2,336.45 -23.36 3500001981 3100000505

1000002595 บรษัิท เทคโนเมดคิัล  จ ากัด (มหาชน) -5,200.00 -4,859.81 -48.60 3500001981 3100000502

1000002595 บรษัิท เทคโนเมดคิัล  จ ากัด (มหาชน) -132,000.00 -123,364.49 -1,233.64 3500001981 3100000501

1000002595 บรษัิท เทคโนเมดคิัล  จ ากัด (มหาชน) -47,500.00 -44,392.52 -443.93 3500001981 3100000503

1000002595 บรษัิท เทคโนเมดคิัล  จ ากัด (มหาชน) -30,000.00 -28,037.38 -280.37 3500001981 3100000498

1000002595 -553,700.00 -517,476.63 -5,174.76

1000002595 -553,700.00 -517,476.63 -5,174.76

1000002596 บรษัิท ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร ์จ ากัด -80,000.00 -74,766.36 -747.66 3500001982 3100000246

1000002596 บรษัิท ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร ์จ ากัด -2,500.00 -2,336.45 -23.36 3500001982 3100000245

1000002596 บรษัิท ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร ์จ ากัด -18,190.00 -17,000.00 -170.00 3500001982 3100000243

1000002596 บรษัิท ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร ์จ ากัด -6,000.00 -5,607.48 -56.07 3500001982 3100000244

1000002596 -106,690.00 -99,710.29 -997.09

1000002596 -106,690.00 -99,710.29 -997.09

1000002608 บรษัิทยโูทเป้ียน จ ากัด -23,200.00 -21,682.24 -216.82 3500001983 3100000306

1000002608 บรษัิทยโูทเป้ียน จ ากัด -11,350.00 -10,607.48 -106.07 3500001983 3100000304

1000002608 บรษัิทยโูทเป้ียน จ ากัด -7,800.00 -7,289.72 -72.90 3500001983 3100000303

1000002608 บรษัิทยโูทเป้ียน จ ากัด -9,080.00 -8,485.98 -84.86 3500001983 3100000302

1000002608 บรษัิทยโูทเป้ียน จ ากัด -22,700.00 -21,214.95 -212.15 3500001983 3100000301



1000002608 บรษัิทยโูทเป้ียน จ ากัด -13,800.00 -12,897.20 -128.97 3500001983 3100000307

1000002608 บรษัิทยโูทเป้ียน จ ากัด -27,600.00 -25,794.39 -257.94 3500001983 3100000305

1000002608 -115,530.00 -107,971.96 -1,079.71

1000002608 -115,530.00 -107,971.96 -1,079.71

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด -10,400.00 -9,719.63 -97.20 3500001984 3100000338

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด -12,900.00 -12,056.07 -120.56 3500001984 3100000328

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด -8,700.00 -8,130.84 -81.31 3500001984 3100000337

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด -12,900.00 -12,056.07 -120.56 3500001984 3100000333

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด -11,600.00 -10,841.12 -108.41 3500001984 3100000329

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด -9,300.00 -8,691.59 -86.92 3500001984 3100000332

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด -17,200.00 -16,074.77 -160.75 3500001984 3100000335

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด -3,100.00 -2,897.20 -28.97 3500001984 3100000331

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด -10,400.00 -9,719.63 -97.20 3500001984 3100000330

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด -11,600.00 -10,841.12 -108.41 3500001984 3100000334

1000002611 บรษัิทว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จ ากัด -17,200.00 -16,074.77 -160.75 3500001984 3100000336

1000002611 -125,300.00 -117,102.81 -1,171.04

1000002611 -125,300.00 -117,102.81 -1,171.04

1000002615 บรษัิทโซวคิ จ ากัด -36,000.00 -33,644.86 -336.45 3500001880 3100000639

1000002615 -36,000.00 -33,644.86 -336.45

1000002615 -36,000.00 -33,644.86 -336.45

1000002619 บรษัิทเกรท๊เตอรม์ายบาซนิ จ ากัด -10,967.50 -10,250.00 -102.50 3500001849 3100000474

1000002619 -10,967.50 -10,250.00 -102.50

1000002619 -10,967.50 -10,250.00 -102.50

1000002645 บรษัิทเอเชีย่น ฟารม์าซตูคิัล จ ากัด -10,500.00 -9,813.08 -98.13 3500001850 3100000564

1000002645 -10,500.00 -9,813.08 -98.13

1000002645 -10,500.00 -9,813.08 -98.13

1000002648 บรษัิท บางกอก ดรัก จ ากัด -13,500.00 -12,616.82 -126.17 3500001851 3100000271

1000002648 -13,500.00 -12,616.82 -126.17

1000002648 -13,500.00 -12,616.82 -126.17

1000002671 บรษัิท ราฟาเอล เมดดซินิอล กรุป๊ จ ากัด -9,000.00 -8,411.21 -84.11 3500001881 3100000313

1000002671 -9,000.00 -8,411.21 -84.11

1000002671 -9,000.00 -8,411.21 -84.11

1000002673 บรษัิท เฮลทแ์ครค์อนเนคชัน่ จ ากัด -8,155.00 -7,621.50 -76.22 3500001813 3100000586

1000002673 บรษัิท เฮลทแ์ครค์อนเนคชัน่ จ ากัด -114,000.00 -106,542.06 -1,065.42 3500001882 3100018097

1000002673 -122,155.00 -114,163.56 -1,141.64

1000002673 -122,155.00 -114,163.56 -1,141.64

1000002692 บรษัิท แอนตีไ้ฟร ์จ ากัด -141,240.00 -132,000.00 -1,320.00 3500001883 3100000625

1000002692 -141,240.00 -132,000.00 -1,320.00

1000002692 -141,240.00 -132,000.00 -1,320.00

1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากัด -69,990.00 -65,411.21 -654.11 3500001985 3100000854

1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากัด -21,000.00 -19,626.17 -196.26 3500001985 3100000853

1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากัด -1,590.00 -1,485.98 0.00 3500001985 3100000852

1000002713 -92,580.00 -86,523.36 -850.37

1000002713 -92,580.00 -86,523.36 -850.37

1000002813 บรษัิท สปีดี ้แพคเก็จ เอ็กซเ์พรส จ ากัด -64,735.00 -60,500.00 -605.00 3500001884 3100000340

1000002813 -64,735.00 -60,500.00 -605.00

1000002813 -64,735.00 -60,500.00 -605.00

1000004480 บรษัิท อโูก จ ากัด -124,385.90 -116,248.50 -1,162.49 3500001914 3100000392

1000004480 บรษัิท อโูก จ ากัด -117,700.00 -110,000.00 -1,100.00 3500001914 3100000693

1000004480 บรษัิท อโูก จ ากัด -88,275.00 -82,500.00 -825.00 3500001914 3100000395

1000004480 บรษัิท อโูก จ ากัด -88,275.00 -82,500.00 -825.00 3500001914 3100000398

1000004480 บรษัิท อโูก จ ากัด -124,385.90 -116,248.50 -1,162.49 3500001914 3100000397

1000004480 บรษัิท อโูก จ ากัด -83,460.00 -78,000.00 -780.00 3500001914 3100000396

1000004480 บรษัิท อโูก จ ากัด -80,000.00 -74,766.36 -747.66 3500001914 3100000393

1000004480 บรษัิท อโูก จ ากัด -72,000.00 -67,289.72 -672.90 3500001914 3100000394

1000004480 -778,481.80 -727,553.08 -7,275.54

1000004480 -778,481.80 -727,553.08 -7,275.54

1000004522 บรษัิท เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด -32,000.00 -29,906.54 -299.07 3500001852 3100000565

1000004522 -32,000.00 -29,906.54 -299.07

1000004522 -32,000.00 -29,906.54 -299.07

1000009525 บรษัิท พทีพูเีฮลธแ์คร ์จ ากัด -499,800.00 -467,102.80 -4,671.03 3500001915 3100000286

1000009525 บรษัิท พทีพูเีฮลธแ์คร ์จ ากัด -375,000.00 -350,467.29 -3,504.67 3500001915 3100000285

1000009525 -874,800.00 -817,570.09 -8,175.70

1000009525 -874,800.00 -817,570.09 -8,175.70

1000009559 บรษัิท เจบทิ ดอท เน็ต จ ากัด -66,340.00 -62,000.00 -620.00 3500001853 3100000494

1000009559 -66,340.00 -62,000.00 -620.00

1000009559 -66,340.00 -62,000.00 -620.00

1000009588 บรษัิท เอ็นจเินียริง่ อนิโนเวชัน่ ออดเิตอร ์จ ากัด -47,037.20 -43,960.00 -439.60 3500001854 3100000570

1000009588 -47,037.20 -43,960.00 -439.60

1000009588 -47,037.20 -43,960.00 -439.60

1000009718 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ท.ไทยเจรญิผล -57,888.00 -54,100.93 -541.01 3500001885 3100000433

1000009718 -57,888.00 -54,100.93 -541.01

1000009718 -57,888.00 -54,100.93 -541.01

1000009725 บรษัิท จ๊ัมพโ์ซเวอ่ร ์จ ากัด -1,000.00 -934.58 -9.35 3500001886 3100000732

1000009725 -1,000.00 -934.58 -9.35

1000009725 -1,000.00 -934.58 -9.35

1000009753 บรษัิท แอดอนิ บซิเินส จ ากัด -41,580.20 -38,860.00 -388.60 3500001916 3100000624

1000009753 บรษัิท แอดอนิ บซิเินส จ ากัด -41,580.20 -38,860.00 -388.60 3500001916 3100000623

1000009753 -83,160.40 -77,720.00 -777.20

1000009753 -83,160.40 -77,720.00 -777.20

1000009756 บรษัิท บางกอก เฮลธ ์ซพัพลายส ์จ ากัด -158,360.00 -148,000.00 -1,480.00 3500001917 3100000268

1000009756 บรษัิท บางกอก เฮลธ ์ซพัพลายส ์จ ากัด -316,720.00 -296,000.00 -2,960.00 3500001917 3100000269

1000009756 บรษัิท บางกอก เฮลธ ์ซพัพลายส ์จ ากัด -222,774.00 -208,200.00 -2,082.00 3500001917 3100000270

1000009756 -697,854.00 -652,200.00 -6,522.00

1000009756 -697,854.00 -652,200.00 -6,522.00

1000009781 บรษัิท ซซีซี ีเซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จ ากัด -14,712.50 -13,750.00 -137.50 3500001918 3100000031

1000009781 บรษัิท ซซีซี ีเซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จ ากัด -48,000.00 -44,859.81 -448.60 3500001918 3100000029

1000009781 -62,712.50 -58,609.81 -586.10

1000009781 -62,712.50 -58,609.81 -586.10

1000009825 บรษัิท ไบรท ์แอดวานซ ์เทค จ ากัด -43,700.00 -40,841.12 -408.41 3500001919 3100000682

1000009825 บรษัิท ไบรท ์แอดวานซ ์เทค จ ากัด -33,650.00 -31,448.60 -314.49 3500001919 3100000681

1000009825 -77,350.00 -72,289.72 -722.90

1000009825 -77,350.00 -72,289.72 -722.90

1000009835 บรษัิท เอ็ม.แซท.ด.ี คารเ์ซ็นเตอร ์จ ากัด -25,000.00 -23,364.49 -233.64 3500001855 3100000578

1000009835 -25,000.00 -23,364.49 -233.64

1000009835 -25,000.00 -23,364.49 -233.64

1000009898 บรษัิท พเีออ ี(เทรดดิง้) จ ากัด -145,000.00 -135,514.02 -1,355.14 3500001856 3100000283

1000009898 -145,000.00 -135,514.02 -1,355.14

1000009898 -145,000.00 -135,514.02 -1,355.14



1000009929 บรษัิท นวิสลีมคัลเลอรแ์ล็บ แอนด ์ วดีโีอ จ ากัด -30,000.00 -28,037.38 -280.37 3500001887 3100001450

1000009929 -30,000.00 -28,037.38 -280.37

1000009929 -30,000.00 -28,037.38 -280.37

1000009979 บรษัิท ฟรอนทสิ จ ากัด -250,000.00 -233,644.86 -2,336.45 3500001888 3100000287

1000009979 -250,000.00 -233,644.86 -2,336.45

1000009979 -250,000.00 -233,644.86 -2,336.45

-47,351,945.34 -44,160,758.27 -441,592.70


