
ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัจันทร์ 1 คาว คุณ ณรงค ์ ทาเรือนทอง นํ้าพริกคลุกขา้ว หน่อไมต้ม้ใบยา่นาง 600
2 พ.ค. 59 2

3 คาว คุณ ปภาพิมพ ์ เพญ็วจีกลุ เน้ือสัตวแ์ปรรูป 300
4 ผลไม้ คุณ ชานนท ์ เช้ือชุมพล ผลไมส้ด 600
5
6 ขนม คุณ โชติกา  เท่ียงพุ่ม ผลไมอ้บแห้ง แช่อ่ิม 600
7
8 จ.น.ท. คุณ เดชาชยั  เจริญพร้อม อาหารทะเล ขนมคบเค่ียว ลูกช้ิน หมูแผน่ หยอง 300
9 เบด็เตลด็ คุณ สุณี  พลูรักษา ก๊ิฟเกาหลี งานฝีมือ พวงกญุแจ ต่างหู 300

10 เบด็เตลด็ คุณ ชุลีพร  ผาติภูมิ เคร่ืองประดบั หิน พลอย ทองชุป เงิน 300
11 เบด็เตลด็ คุณ อาํนวย  เรืองรุจน์จิโรจน์ ชอ้น มีด กรรไกร เคร่ืองมือช่าง ปลก๊ไฟ ไฟฉาย 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ ธนกฤษ  พนัธ์สาํโรง แกว้กาแฟกาํไลขอ้มือ ท่ีชงชา กระติกนํ้าร้อน 600
14
15 เบด็เตลด็ คุณ วินยั  กาญจนสินธุ์ นํ้าอบสูตรโบราณ สบู ่แชมพู ครีมนวดผม นํ้ามนั 300
16 เส้ือผา้ คุณ สมเกียรติ  คาํประเสริฐ ผา้ม่าน รางผา้ม่าน พรมเช็ดเทา้ 300
17 เส้ือผา้ คุณ ปฐม  ศิริวชัรกลุ เส้ือยดื กางเกงขาสั้น 600
18
19 เส้ือผา้ คุณ ปัทมาศิริ  โคภากลุ เส้ือยดืเป่ายงิฉุบ แฟชัน่ 600
20
21 เส้ือผา้ คุณ วิลารัตน์  มีมาก เส้ือผา้วยัทาํงาน ชุดลาํลองผูใ้หญ่ 600
22
23 เส้ือผา้ คุณ ธีรเดช  ชูรักษา เส้ือผา้สตรีวยัทาํงาน 900
24
25
26 รองเทา้ คุณ ศษิภรณ์  พรมพิทกัษ์ รองเทา้แฟชัน่ พยาบาล 600
27
28 เส้ือผา้เดก็ คุณ ธีรวฒิุ  หวงัขจรกิจ เส้ือยดืเดก็ ผูใ้หญ่ 600
29
30 ชุดชั้นใน คุณ ชาตชยั  อรรถสถาพร ชุดชั้นในชาย ถุงเทา้ 600
31
32 กระเป๋า คุณ ณัฎฐวฒิุ  มะณีจนัทร์ กระเป๋าสะพายขา้งแฟชัน่ สตางค์ 600
33 ฃ
34 เคร่ืองสาํอาง คุณ จารุวรรณ  หลอมทอง เคร่ืองสาํอาง อุปกรณ์แต่งหนา้ 300

ลอ๊กพิเศษ มูลนิธิชยัพฒันา ผกัสด 600

ลงวนัที่ ผู้ช าระเงิน
บัตร

วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า
เลขที่

ใบเสร็จ



ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัองัคาร 1 คาว คุณ วิภพ  ต่วนชม ยาํปลาดุกฟู สลดัต่างๆ 600
3 พ.ค. 59 2 คาว

3 คาว คุณ กานทภ์รสินี  บุญสุวรรณ ซาลาเปา ขนมจีบ 300
4 ผลไม้ คุณ วลัลีย ์ นดัพบสุข ผลไมส้ดแช่อ่ิม 600
5
6 ขนม คุณ ปรียนนัท ์ สุวรรณเจดีย์ เบเกอร่ี ขนมอบกรอบทุกชนิด ของฝาก 600
7 ขนม
8 จ.น.ท. คุณ สาํรวน  มีศรี ไก่ทอด ลูกช้ิน อาหารอีสาน ผลไม้ 300
9 เบด็เตลด็ คุณนิธิรุจน์  เมธีอคัรวฒัน์ ครองแคลงกรอบ 300

10 เบด็เตลด็ คุณ ณัฐณรีย ์ อาภรณ์พชัร ก๊ิปเกาหลี เน็ตผม หวี ท่ีคาดผม หมวก 600
11
12 เบด็เตลด็ คุณ กาญจนวรรณ  ลีทอง ของเล่นเสริมพฒันาการเดก็ ของใชเ้ดก็ 600
13
14 เบด็เตลด็ คุณ วิมลศรี  ศิริกิตติกลุ ขวดนํ้า ระติกนํ้าศนูยก์าศ 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ อรณิชา  ลือพงศไ์พจิตร ผา้ปูท่ีนอน ผา้ห่ม ผา้นวม 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ ชนตัพล  ถาวรทวีสิน เส้ือผา้แฟชัน่ 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ ยพุดี  เช้ือทอง เส้ือผา้ผูใ้หญ่ 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ นพรุจ  สีสังข์ ชุดนอน กางเกงวยัทาํงาน เส้ือไซร์ใหญ่ 600
23
24 คุณ นภสัสร  ช่วยเพชร เส้ือผา้แฟชัน่ ชุดเดรส 600
25 เส้ือผา้
26 คุณ ดรรชนี  ลีห์อร่ามวฒัน์ รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้ยาง 600
27 รองเทา้
28 ชุดเดก็ คุณ วิรัช  ไตรรัตน์อภิชาติ เส้ือยดืห่านคู ่ชุดชั้นในเดก็ ผูใ้หญ่ 300
29 ชุดชั้นใน คุณ โอภาส  พลูเอ่ียม ชุดเดก็  900
30
31
32 กระเป๋า คุณ จริยา  เศรษฐกลุวดี กระเป๋าแฟชัน่ หนงัแท ้สตางค์ 600
33
34 เคร่ืองสาํอาง คุณ อภิวนั  ฟักเครืองาม เคร่ืองสาํอาง 300
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เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัพุธ 1 คาว คุณ สมฤกษ ์ พูลมา  ไส้กรอกอีสาน ทอดมนัปลาหมึก 600
4 พ.ค. 59 2 คาว

3 คาว คุณ ธญัญรั์ศม ์ บุญญาวรภทัร ขา้วแช่ ยาํแหนมสด ขา้วทอด 300
4 ผลไม้ คุณ ทบัทิม  พุทสิริ ผลไมส้ดนอกฤดูกาล 600
5
6 ขนม คุณ รจนา  ฮะคอ่ม ผลไมแ้ช่อ่ิมตามฤดูกาล 300
7 300
8 จ.น.ท. คุณ ลาํพอง  ขนันารี ซีฟ๊ด อาหารคาว ผลไม้ 300
9 เบด็เตลด็ คุณ บงัอร  โชติวชิรพนัธ์ ขนมรังผ้ึง 600

10 เบด็เตลด็ คุณ นดัดา  แซ่โงว้ เคร่ืองเงินลงยา ทางชา้ง
11 300
12 เบด็เตลด็ คุณ มานนท ์ ทรวงจะโป๊ะ ไฟฉาย ท่ีหนีบผา้ พวงกญุแจ กรรไกร 600
13
14 เบด็เตลด็ คุณ ณัฐมา  พุดยาภรณ์ แวน่กนัแดด ถุงเทา้ส่งออก 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ ลาํดวน  สัจจามัน่มงคล ผา้ห่ม ผา้คลุมตวั ผา้เช็ดเทา้ 600
17 เส้ือผา้ คุณ สกนธ์  แสนหาญ กระโปรง กางเกง เส้ือแฟชัน่
18 600
19 เส้ือผา้ คุณ สมภพ  เช่ียวเวทย์ เส้ือผา้สตรี
20 600
21 เส้ือผา้ คุณ บุญรัตน์  สุวินยัธเนศ เส้ือ กระโปรงทาํงาน ชุดเดรสสาํเร็ปรูป
22 600
23 เส้ือผา้ คุณ ฉลวย  โคณบาล กางเกงบุรุษ สตรี เส้ือ
24 900
25
26 รองเทา้ คุณ สมจิตร  เยาวมาลี รองเทา้
27 ชุดเดก็ คุณ วิภา  องอาจ เส้ือผา้เดก็ 300
28 300
29 ชุดชั้นใน คุณ ธาํรง  พิบูลนรเศรษฐ์ ชุดชั้นในชาย 900
30
31
32 กระเป๋า คุณ ศรินรัตน์  พิริยะดาํรงณิชกลุ กระเป๋าแฟชัน่ ผา้ สตางค์ 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ ชุติกานต ์ เดชไพศาล เคร่ืองสาํอาง CK 600
34
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ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัองัคาร 1 คาว คุณ ศภุฤทธ์ิ  สงคท์องอยู่ ปลาเส้น จอ้ปู ลูกช้ินปลา 300
10 พ.ค. 59 2 คาว คุณ บณฑิรา  บวัวฒัน์ ไส้กรอกCP อาหารปรุงสุขแช่แขง็

3 600
4 ผลไม้ คุณ วลัลีย ์ นดัพบสุข ผลไมส้ดแช่อ่ิม 600
5
6 ผลไมอ้บแห้ง คุณ จิดาภา  ทวีนุช สินคา้แปรรูป OTOP ผลไมอ้บต่างๆ 600
7
8 จ.น.ท. คุณ ศนิุสา  อิศดุลย์ ขนมไทย ขา้วเหนียวหมู ผลไม ้ลูกช้ิน 300
9 ขนม คุณ สอน  ทองเหลือง ขนมปังกรอบ ขบเข้ียว ของฝาก 300

10 เบด็เตลด็ คุณ วรนิษฐ ์ รัฐฉัตร์ธนาเมธ์ สร้อย กาํไล แหวน 600
11
12 เบด็เตลด็ คุณ จุฑาทิพย ์ สาส์นสุนทรโสภณ อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 300
13 เบด็เตลด็ คุณ ปรีชา  จ๋ิวเจริญ อุปกรณ์โทรศพัท ์คอมพิวเตอร์ 300
14 เบด็เตลด็ คุณ ทศพล  วรรณนุรักษ์ ก๊ิฟ โบว์ 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ พรรัตน์  แซ่โงว้ ผา้ห่ม ผา้เช็ดตวั 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ นงครั์ตน์  กฤตจนัทร์แกว้ กางเกง กระโปรงทาํงาน 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ สมชาย  นอ้ยเหน่ียง ชุดแซกแฟชัน่ เกาหลี 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ อชัรีย ์ เสนาสนะ กางเกงแฟชัน่ชาย 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ อลิัปรียา  บุญมา เส้ือผา้ชุดแซก 600
25
26 รองเทา้ คุณ กาญจนา  งามภกัตร์ รองเทา้แฟชัน่ เส้ือยดื 600
27
28 ชุดชั้นใน คุณ อญัชลี  อภิวฒันาภิวติั ชุดชั้นใน เสิอเดก็ 600
29
30 เส้ือผา้ คุณ อภินนนัท ์ ทองเจือนฤมิตร เส้ือผา้ 600
31
32 กระเป๋า คุณ ภศิณฑ ์ เอ่ียมโชติวฒัน์ กระเป๋าสะพาย 600
33
34 เคร่ืองสาํอาง คุณ สุดารัตน์  ร่ืนสาํราญ เคร่ืองสาํอาง 300
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เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัพุธ 1 คาว คุณ ณัฎฐพชัร  ถนอมวงศ์ กุง้แห้งอบ กะปิกุง้ ปลาหมึก3รส 600
11 พ.ค. 59 2

3 คาว คุณ จิราพร  เตชะรัตนยนืยง กุ๋ยฉ่าย เก๊ียวซ่า ปลาไขท่อด 300
4 ผลไม้ คุณ ปิยชาติ  บุญสาลี นํ้าผลไมส้มุนไพร มะม่วงนํ้าปลาหวาน 600
5
6 ผลไมแ้ปรรูป คุณ มนสัมนต ์ กฤษณะสุวรรณ ผลไมแ้ปรรูป 600
7
8 จ.น.ท. คุณ วาสนา  นาคบุญ ผกัทุกชนิด ปลาทู 300
9 ขนม คุณ ชุลีพร  อินทร์ช่วย ขนมไทย 300

10 เบด็เตลด็ คุณ กลัณ์วิชร์  ภทัราวารินทร์ ก๊ิฟติดผม โบว ์หมวก 300
11 เบด็เตลด็ คุณ ณิชชา  กาญจนกลุรัตน์ ต่างหู สร้อยคอ แหวน กาํไล 300
12 เบด็เตลด็ คุณ สิริรัตน์  หมอนาสิทธ์ิ กระติกนํ้า พวงกญุแจ ฟิลม์กนัรอย 600
13
14 เบด็เตลด็ คุณ เกษมสิทธ์ิ  ไตรธรรมทิพย์ ของเล่นเดก็ ของเล่นไม้ 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ วีระยทุธ  ตระการวฒิุโกศล ผา้เช็ดตวั ผา้ห่ม ผา้ขนหนูลิขสิทธ์ ชุดเดก็ 300
17 เส้ือผา้ คุณ เพญ็นภา  เกิดเทียนวงษ์ กางเกงลาํลองชาย 600
18
19 เส้ือผา้ คุณ สมปอง  ทองสลบั เส้ือเช้ิตแฟชัน่ กนัหนาว เส้ือผา้สูงวยั 600
20
21 เส้ือผา้ คุณ ฐิติพร  แซ่ดู เส้ือผา้แฟชัน่ผูใ้หญ่ตามฤดูกาล 600
22
23 เส้ือผา้ คุณ สมชาย  กาญจนศรี กางเกงแอโรบิก ออกกาํลงั 300
24 เส้ือผา้ คุณ ชาํนาญ  ไพบูลย์ กางเกงขาสั้นชาย 600
25
26 รองเทา้ คุณ มนสั  อนุชิตดสักร รองเทา้โบนาโบ ้แฟชัน่หญิง 600
27
28 ชุดชั้นใน คุณ สมพร  แสงนิติเดช ถุงเทา้ กางเกงในชาย 600
29
30 ชุดเดก็ คุณ รัศมี  คีรีสัตยกลุ เส้ือผา้เดก็ส่งออก 600
31
32 เขม็ขดั คุณ ณัภฐาภฒัธ์  พทัธ์วิบูล เขม็ขดัหนงั 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ สุธารัตน์  ตุ่เชา้ เคร่ืองสาํอางเกาหลี 600
34

เลขที่

ใบเสร็จ
ลงวนัที่ ผู้ช าระเงิน

บัตร
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เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัพฤหัส 1 คาว คุณ สุรัตน์  มณีอินทร์ นํ้าพริกทุกประเภท เตา้เจ้ียวหลน 600
12 พ.ค. 59 2

3 คาว คุณ พรทิพย ์ แกว้แสงแจ่ม หมู ไก่ทอด ปลาเส้น หอยจอ้ ไส้กรอกคอกเทล 300
4 ผลไม้ คุณ ทวีเมตต ์ คาํลือ ผลไมจ้ากสวน 600
5
6 ขนม คุณ ฤดี  หิรัญญโชค ขนมขบเค้ียว20บาท 600
7
8 จนท คุณ แพรว  รอดรัตน์ ห่อหมก ขนมหวาน 300
9 เบด็เตลด็ คุณ คาํฤทธ์ิ  ผลพฤกษ์ รีโมต อุปกรณ์โทรศพัทแ์ละคอมพิวเตอร์ 300

10 เบด็เตลด็ คุณ มงคล  วตัตะศิลป์ CDเพลงไทยปละพระเคร่ือง 600
11
12 เบด็เตลด็ คุณ ใหญ่  ห่วงจริง เซรามิกของดิสนีย ์ถว้ยชาม 600
13
14 เบด็เตลด็ คุณ พชัรินทร์  นนศิริ แวน่สายตา กนัแดด กรอบตดัเลนส์ 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ ธญัญพทัธ์  เลิศวฒิุพนัธ์ ผา้ขนหนู เส้ือยดืคอกลม กางเกงขาสั้น ยาว 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ เฉลิมศิลป์  เตชพลฤทธินนัท์ เส้ือ กางเกง 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ ธนวรรณ  ฤทธิกาํจร เส้ือผา้ลูกไม ้แฟชัน่เกาหลี 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ สุภาวดี  คูณมี กางเกง เส้ือผา้ 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ วชัระ  สัจจะสถาพร ขชุดนอน 600
25
26 รองเทา้ คุณ วราฤทธ์ิ  คาคาํ รองเทา้สตรีทาํงาน 600
27
28 ชุดเดก็ คุณ วรรณา  เสมาเงิน เส้ือผา้เดก็อ่อนพร้อมอุปกรณ์ 300
29 ชุดชั้นใน คุณ เพญ็ศรี  จารุวฒิุ ชุดชั้นใน 900
30
31
32 เขม็ขดั คุณ ทองสุข  ทองราช เขม็ขดัแฟชัน่ 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ พฒันรี  กงัวาลกลูการ เคร่ืองสาํอาง เคร่ืองประดบั 600
34

ผกั มูลนิธิชยัพฒันา ผกั 600
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เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัศุกร์ 1 คาว คุณ วรพงษ ์ กรมพนัธ์ ทอดมนัปลาหมึก ปลากราย ไส้กรอกอีสานทอด 300
13 พ.ค. 59 2 คาว คุณ สุรกิจ  ลีประภสัสรกลุ หมู ไก่ทอด   300

3 คาว คุณ บุญชู  เจียกงูเหล่ียม ยาํมะม่วง มะม่วงนํ้าปลาหวาน 300
4 ผกั คุณ ธญัยรัชย ์ ทรงอาษา ผกั 600
5
6 ขนม คุณ พิมเมนี  ไชยธนาธิติสกลุ ขนมเปียกปูน ขนมไทย 300
7 ขนม คุณ ณัฐธิดา  พาทอง นํ้ากระเจ๊ียบ นํ้าสมุนไพร สลดัแขก 300
8 จนท คุณ ธิดารัตน์  โคดหนู ขนม ผกัสด ผลไม ้ปลาเคม็ 600
9

10 เบด็เตลด็ คุณ มาลี  ปรีธาวนั ยางรัดผม ก๊ิฟ ต่างหู กระเป๋าสตงัค์ 300
11 เบด็เตลด็ คุณ โชคชยั  มหาชลาลยั ของเล่นเสริมทกัษะ 600
12
13 แวน่ตา คุณ สาํเร็จ  ลลิตธนทรัพย์ แวน่ตา 900
14
15
16 เส้ือผา้ คุณ พรทิพย ์ ทวีกสิกรรม ผา้เช็ดตวั ผา้ห่มนาโน พรมเช็ดเทา้ 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ ไปรยา  เกตุคง เส้ือผา้แฟชัน่ ชุดคลุมทอ้ง กางเกง 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ เสมียน  ทวีโยค เส้ือผา้ผูใ้หญ่ 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ สุพะเนตร  โยธานนัท์ กางเกงมือสอง แฟชัน่ฮ่องกง 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ กษมา  วงษพ์นัธุ์ เส้ือผา้สตรี กางเกงยดื 600
25
26 รองเทา้ คุณ สมจิตร  เยาวมาลี รองเทา้แฟชัน่ มือสอง 600
27
28 ชุดชั้นใน คุณ อุษาวดี  วระราโภ เส้ือผา้เดก็ ชุดชั้นใน 1200
29
30
31
32 กระเป๋า คุณ กานตธี์รา  สมศรี กระเป๋าสะพายคาดเอว เขม็ขดั วิทย ุนาฬิกา 600
33
34 อาหารสุขภาพ บริษทั เฮลธ์  อิมแพคจาํกดั อาหารสุขภาพ 300
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เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัจันทร์ 1 คาว คุณ ฉวีวรรณ์  แสงเนตร แกงไตปลา ไตปลาคัว่กล้ิง ลูกช้ินหมู 600
16 พ.ค. 59 2

3 คาว คุณ กาํธร  ขาํกระแสร์ ขา้วเกรียบปากหมอ้ สาคู 300
4 ผลไม้ คุณ ชานนท ์ เช้ือชุมพล ผลไมส้ด 600
5
6 ขนม คุณ ปาริชาติ ไตรรัตนพงศ์ ขนมไทย สินคา้แปรรูป เตา้ฮวย 600
7
8 จนท คุณ วีระพล  สุดจินดา ห่อหมก ขนมปัง ผลไม ้ถัว่ 300
9 เบด็เตลด็ คุณ สุดารัตน์  มาพิทกัษ์ ก๊ิฟเกาหลี วิกผม เน็ต 600

10
11 เบด็เตลด็ คุณ ธงชยั  ปุญญาวิวฒัน์ ของเล่นไมเ้สริมสร้างพฒันาการเดก็ 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ สุพรรณี  เหลืองวรวงศ์ เคร่ืองมือช่าง กรรไกรตดัหญา้ ตดัก่ิงไม้ 300
14 เบด็เตลด็ คุณ พรพณัณ์  โภควรปรีดา สบูม่าดามเฮง ซุปเปอร์ของกิน ของใช้ 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ จาํเนียรสุข  ช่ืนพาคะกลุ ผา้ขนหนูลิขสิทธ์ิ 300
17 เส้ือผา้ คุณ อญัชญั  ประทินทอง เส้ือยดืวยัรุ่น ทาํงาน กางเกงยนีส์ 600
18
19 เส้ือผา้ คุณ นพธกร  บุญสุวรรณ เส้ือผา้ฮ่องกงผูช้าย 600
20
21 เส้ือผา้ คุณ กมลวรรณ  กล่ินปราง เส้ือผา้แฟชัน่ ชุดแซก 600
22
23 เส้ือผา้ คุณ สมศรี  แซ่โลว้ เส้ือยดืฮ่องกงผูช้าย 600
24
25 เส้ือผา้ คุณ หสัดี  โชคดวงจินดา กางเกงลาํลอง ขาสั้น เส้ือผา้ผูใ้หญ่ 600
26
27 รองเทา้ คุณ ปรียารัตน์  ธญัญะกิจ รองเทา้ลาํลอง แฟชัน่ 600
28 ชุดชั้นใน
29 เส้ือผา้เดก็ คุณ สุรชยั  ชยัรัตนพิทกัษ์ เส้ือผา้เดก็ ฮ่องกง 900
30
31
32 เคร่ืองประดบั คุณ บุรีรัม  ขจรนนัทวฒิุ เคร่ืองประดบั สร้อย แหวน 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ เขมมิกา  แกว้สุขสุด เคร่ืองสาํอาง  600
34

ผกั มูลนิธิชยัพฒันา ผกั 600
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เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัองัคาร 1 คาว คุณ ทิตยาภรณ์  ศรีวิจารณ์สกลุ หมู ไก่ทอดสมุนไพร ลูกช้ินปลา หมูยอ 600
17 พ.ค. 59 2

3 คาว คุณ แสงจนัทร์  แซ่เตยว ขา้วยาํปักษใ์ต้ 300
4 ผลไม้ คุณ สมยศ  ชาวทองคาํ ผลไมต้ามฤดูกาล ขา้วเหนียวมะม่วง 600
5
6 ขนม คุณ สุธาสินี  สุวรรณลออ ขนมปังหลากใส้ 600
7
8 จนท คุณ สุพรรณี  ฤทธ์ิจรูญ ขนมครก 300
9 เบด็เตลด็ คุณ แพรพนัธ์  มลิวรรณ ก๊ิฟ ท่ีคาดผม 300

10 เบด็เตลด็ คุณ มลิวลัย ์ ศรีธิราวิวฒัน์ แหวน พลอย ไขมุ่กแท ้หินมงคล 300
11 เบด็เตลด็ คุณ ปริญญา  อิงคสุวรรณกลุ สินคา้ชั้นนาํจาต่างประเทศ ชอ้น กรรไกร มีด 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ วงเดือน  นยันา อุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ 600
14
15 เบด็เตลด็ คุณ วีรวิชญ ์ ศิริทรัพย์ รองเทา้ใส่ในบา้น 300
16 เส้ือผา้ คุณ นุชรี  คาํมีภกัดี ผา้ปู ผา้ห่ม ผา้นวม หมอนสุขภาพ 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ ปิยศกัด์ิ  พรมชยั เส้ือผา้แฟชัน่ กางเกงขาสั้น 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ อรฤดี  วชัรพงศ์ ชุดแซก 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ จรัสแสง  พนัธุ์ตาวงษ์ สินคา้แบรนส่งออก เส้ือ กางเกง 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ นภา  ดาสัว่ เส้ือยดื 600
25
26 รองเทา้ คุณ สุพรรณ  อินพาเพียร รองเทา้ แฟชัน่ 600
27
28 ชุดเดก็ คุณ รัชตพ์นธ์  มัน่มะโน เส้ือผา้เดก็OTOP งานผา้ยดื 600
29
30 ชุดชั้นใน คุณ จงณัฐก ์ ตั้งสุภานพรัตน์ ชุดชั้นในสตรี 600
31
32 กระเป๋า คุณ วรานิษฐ ์ อนนัตภิ์รมย์ กระเป๋างานHandmade 600
33
34 เคร่ืองสาํอาง คุณ ณพรรษสร  จึงรัชตป์ระยรู เคร่ืองสาํอาง 300
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เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัพุธ 1 คาว คุณ สุภาภรณ์  กอ้งประเสริฐ ลูกช้ินป้ิง ขนมจีบ มะม่วงนํ้าปลาหวาน ขนมไข่ 600
18 พ.ค. 59 2

3 คาว คุณ ศิญาภสัร์  พฒัน์สิริอมร หมูสะเตะ๊ หมูเกาหลีบะ้จ่าง 300
4 ผลไม้ คุณ ทบัทิม  พุทสิริ ผลไมน้อกตามฤดูกาล 600
5
6 ขนม คุณ กชกร  เสนามนต์ เฉากว๊ยชากงัราว นํ้าส้มคั้น ผลไมแ้ช่อ่ิม 600
7
8 จนท คุณ ศภุกานต ์ ม่วงศรี โดนทัNK ขนมไทย 300
9 ขนม คุณ รัชนีบูลย ์ พวงมาลา ไอศกรีมกระทิสด 300

10 เบด็เตลด็ คุณ สลกัจิต  หอมสวรรค์ แหวน สร้อย ต่างหู กาํไล จ้ีไมคอน 300
11 เบด็เตลด็ คุณ สมศิริ  เรียนดารา หยก12ราศี หินนาํโชค วตัถุมงคล 900
12
13
14 เบด็เตลด็ คุณ นิตยา  บุญศิริรักษ์  เซรามิกจากญ่ีปุ่ น ถว้ยชาม จาน แกว้ 600
15
16 เบด็เตลด็ คุณ นิตรา  ม่วงเอ่ียม ผา้ปูท่ีนอน นวม หมอนสุขภาพ 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ ฉวีวรรณ  ยอดปรีดา เส้ือ กระโปรง กางเกงขาสั้น แฟชัน่ 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ สมชาย  อาํพิน เส้ือผา้แฟชัน่ กางเกง 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ กาญจนา  ชตัสวสัด์ิ เส้ือเช้ิต เส้ือยดื BOXER 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ วนัชยั  ศรีวงศป์ระพนัธ์ เส้ือผา้ กางเกงกีฬา 600
25
26 รองเทา้ คุณ อาํนวย  อยูม่าก รองเทา้ยางBONOBO รองเทา้เดก็ 600
27
28 ชุดชั้นใน คุณ นภาพร  เจริญบณัฑิตสกลุ ชุดชั้นในสตรี 600
29
30 ชุดเดก็ คุณ กนกลกัษณ์  รวีเลิศลกัษณ์ เส้ือ กางเกง ผา้โสร่ง ผา้ขาวมา้ ชุดเดก็อ่อน 600
31
32 กระเป๋า moening กระเป๋า นาฬิกา 600
33
34 เคร่ืองสาํอาง คุณ วิไล  ธีราวฒิุธพนัธ์ เคร่ืองสาํอาง 300

ไข่ บ.บริษทัสหฟาร์ม ไขผ่ลิตจากไก่ 600

เลขที่

ใบเสร็จ
ลงวนัที่ ผู้ช าระเงิน

บัตร
วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า



ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัพฤหัส 1 คาว คุณ อรวรรณ์  รุ่งแสงจนัทร์ เก๊ียวทอด ลูกช้ินชุบแป้ง ไส้กรอกทอด 600
19 พ.ค. 59 2

3 คาว คุณ จุติพร  สุขพนัธุ์ถาวร ก๋วยเต๋ียวหลอด กระเพาะปลา ปอเป๊ียะ 300
4 ผลไม้ คุณ ทวีเมตต ์ คาํลือ ผลไมจ้ากสวน 600
5
6 ขนม คุณ เกริกเกียรติ  ปัจจีย ไอศกรีมมะพร้าว 300
7 ขนม คุณ นวพรรษ  นอ้ยประเสริฐ ลอดช่องวดัเจษ สล่ิม ทบัทิมกรอบ 300
8 จนท คุณ ธนทัพชัร์  บุญภิรมย์ ขนมไทยทุกชนิด ขา้วโพด ถัว่ เผือกตม้ 300
9 เบด็เตลด็ คุณ อภิชยั  วงษรั์กษวณิช มีด กรรไกรตดัหนงั ท่ีเปิดกระป๋อง 900

10
11
12 เบด็เตลด็ คุณ ภิญญา  บุญจอม ตุก๊ตา 600
13
14 เบด็เตลด็ คุณ อุตสาหะ  โสภิอาภา สนบัเขา่ เขม็ขดัรัดหนา้ทอ้ง 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ กนกพร  ศรีรุ่งเรืองมีชยั ผา้เช็ดตวันาโน 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ นรินทร์  จุฑาเจริญสุข เส้ือผา้สาํเร็จรูปแฟชัน่ ทาํงาน เส้ือเทศกาล 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ สมศกัด์ิ  วรกิตติ เส้ือยดื แฟชัน่ 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ วนัทศิริ  ถือความสัตย์ เส้ือเช้ิตชาย เส้ือยดืโปโล 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ อิสรีย ์ แซ่ล้ี เส้ือผา้วยัทาํงาน กางเกง 600
25
26 รองเทา้ คุณ กาญจนา  งามพกัตร์ รองเทา้แฟชัน่ เส้ือยดื 600
27
28 เส้ือผา้ คุณ นิพนธ์  จัน่เพชร เส้ือผา้ยดื ชุดนอนผูใ้หญ่ เดก็ 1200
29
30
31
32 กระเป๋า คุณ ยวุดี  เบญจศีลวตั กระเป๋าแฟชัน่ ผา้ร่มกนันํ้า 600
33
34 เคร่ืองสาํอาง คุณ ภารดี  มุง่เพียรมัน่ เคร่ืองสาํอาง นํ้าหอม 300

ผกั มูลนิธิชยัพฒันา ผกั 600

เลขที่

ใบเสร็จ
ลงวนัที่ ผู้ช าระเงิน

บัตร
วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า

6





ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัจันทร์ 1 คาว คุณ สุรัตน์  มณีอินทร์ นํ้าพริกทุกประเภท เตา้เจ้ียวหลน 300
23 พ.ค. 59 2 คาว คุณ บุญเลิศ  นาคพุก ก๋วยจับ๊ญวณ อาหารสุขภาพ 600

3
4 ผลไม้ คุณ ชานนท ์ เช้ือชุมพล ผลไมส้ด 600
5
6 ขนม คุณ บุญเดือน  ทวมัจีบ ขนมเบ้ือง ถงัแตก 600
7
8 จนท คุณ สมหมาย  เฝ้าหนองดู่ ไก่ทอดกรอบFFC 300
9 เบด็เตลด็ คุณ นํ้าทิพย ์ ดงเพชร CDเพลงสากล ไทย จีน 600

10
11 เบด็เตลด็ คุณอจัฉรา  คลา้ยนาค แหวน สร้อย หาํไล เงิน พลอย หินนาํโชค 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ นทัธมน  สิริโรจน์กลุ นาฬิกาคาสิโอ ้แวน่สายตา 900
14
15
16 เส้ือผา้ คุณ จนัทร์เพญ็  คลา้ยบุญพาน ถุงเทา้ทาํงาน นกัเรียน ถุงน่อง 300
17 เส้ือผา้ คุณ ชุติมณ  แน่นอุดร เส้ือผา้มือสอง 600
18
19 เส้ือผา้ คุณ ธญัรดา  สนธิเมือง กางเกงขาสั้น3ส่วน ขายาว 600
20
21 เส้ือผา้ คุณ มนวรรธน์  กาลนิโย เส้ือผา้ 600
22
23 เส้ือผา้ คุณ ศิริวรรณ  เกียรติศรีสินธพ เส้ือผา้ 600
24
25 รองเทา้ คุณ กรีฑา  สุขคุย่ รองเทา้แฟชัน่เดก็ ผูใ้หญ่ 900
26
27
28 ชุดเดก็ คุณ ธนพร  แซ่ผู่ ชุดทหารเดก็ เส้ือผา้ผูใ้หญ่ 600
29
30 ชุดชั้นใน คุณ บวัจนัทร์  มัง่คาํ ชุดชั้นในสตรี ชุดนอน 600
31
32 กระเป๋า คุณ เปรมฤทยั  ดวงสวสัด์ิ กระเป๋าผา้ ตะกร้าตกแต่งบา้น 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ สุวดี  เลิศตระกลู เวชสาํอางสาํหรับผิวแพง่้าย 600
34

ผกั มูลนิธิชยัพฒันา ผกัสด 600

เลขที่

ใบเสร็จ
ลงวนัที่ ผู้ช าระเงิน

บัตร
วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า



ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัองัคาร 1 คาว คุณ จรรณภากร  นนัทนานิมิตกลุ หมูยา่งนมสด เบคอน ซ่ีโครง 600
24 พ.ค. 59 2

3 คาว คุณ ธนวฒัน์  พรมเวียง ซูชิ ปูอดั ยาํสาหร่าย 300
4 ผลไม้ คุณ นพพล  ศรีต่างวงษ์ ผลไมส้ด 600
5
6 ขนม คุณ ไพบูลย ์ เขม็กลดั ขนมเบ้ือง ถงัแตก 600
7
8 จนท คุณ ออ้มขวญั  วงษศ์า ขนมไทย 300
9 เบด็เตลด็ คุณ มยรุา  วงศกิ์ตติเวชกลุ ก๊ิฟ หวี กรรไกร 600

10
11 เบด็เตลด็ คุณ ศกัด์ิชาย  บุญชู อุปกรณ์โทรศพัท ์เคส ติดฟิลม์กนัรอบ 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ ระบิล  แสงเพทาย ตุก๊ตาเรซ่ิน ของแต่งบา้น 600
14
15 เบด็เตลด็ คุณ กลัยรักษ ์ จิรธนาทิพย์ ทองไมโครน แชมพู ยาโกรกผม 300
16 เบด็เตลด็ คุณ แอด๊  บุญยะบา ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผา้ห่ม ม่าน 300
17 เส้ือผา้ คุณ วนัทนีย ์ ชาญแพทย์ เส้ือแฟชัน่ กางเกง กระโปรง 600
18
19 เส้ือผา้ คุณ จิราพร  แขนอก ชุดนอน 600
20
21 เส้ือผา้ คุณ มาลี  จนัทร์ฉาย เส้ือผา้แฟชัน่ กางเกงทาํงาน 600
22
23 เส้ือผา้ คุณ นงนุช  พุ่มพวง เส้ือผา้แฟชัน่ เส้ือเช้ิดผูห้ญิง 600
24
25 รองเทา้ คุณ ภทัร์อาภรณ์  เหมือนใจงาม รองเทา้แฟชัน่ ถุงเทา้ 900
26
27
28 เส้ือผา้ คุณ จิภา  องอาจ เส้ือผา้เดก็สาํเร็จรูป 300
29 ชุดชั้นใน คุณ พตัรพิมล  กีรติฐานพฒัน์ ชุดชั้นในสตรี 900
30
31
32 กระเป๋า คุณ เพียรพร  ศรีวิบูลย์ กระเป๋า เขม็ขดั เคร่ืองหนงั 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ สิริพชัร  โสภณทวีทรัพย์ เคร่ืองสาํอาง ยาทาเลบ็ 600
34 300

เลขที่

ใบเสร็จ
ลงวนัที่ ผู้ช าระเงิน

บัตร
วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า



ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัพุธ 1 คาว คุณ ธญัชนก  รัตนคุณ นํ้าพริก ปลาทู ผกัตม้ อาหารอีสาน 600
25 พ.ค. 59 2

3 คาว คุณ สมพงษ ์ เขมาวฒุฒ์ ปอเป๊ียะสด กระเพาะปลา ก๋วยเต๋ียวหลอด 300
4 ผลไม้ คุณ ธนากร  ภู่มณี ผกัสดทุกชนิด กุง้สด พวงมาลยั ปลาเคม็ 600
5
6 ขนม คุณ อาํนาจ  สวา่งโรจน์ โรตีกรอบ โดนทัสด 300
7 ขนม คุณ อรุณี  พนัธนะสุวรรณ เคก้หนา้ต่างๆ 300
8 จนท คุณ บุญนาํ  เฉลิมญาติ เบเกอรร่ี 300
9 เบด็เตลด็ คุณ จิรวรรณ  จนัทร์ประสิทธ์ิ ต่างหู สร้อย กาํไล 600

10
11 เบด็เตลด็ คุณ เจษฎา  พุ่มงาม อุปกรณ์สนง เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ ปวเธศ  สวา่งแจง้ สมุนไพรแก่นตะวนั ยาสีฟันมะพร้าว 300
14 เบด็เตลด็ คุณ พทัธนนัท ์ เฟ่ืองภกัดี ถว้ยชามเมลามีน ฟองนํ้า ถุงมือ 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ พษัยพร  พิทกัลาภ กางเกงขาสั้น ยาว กระโปรง ชุดวา่ยนํ้า 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ หลีจวง  ประทกัษก์ลุ ชุดนอน ผูใ้หญ่ เดก็ 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ ปราณี  ประดิษฐาน กระโปรง 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ บุญเก้ือ  วรธีระ เส้ือยดื เช้ิต 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ วนันี  พนัธ์ชมภู เส้ือ กางเกง 600
25
26 เส้ือผา้ คุณ พรอาภา  อมรพรหมรักษา เส้ือผา้ชีฟองเกาหลี ฮ่องกง ลินิน 300
27 รองเทา้ คุณ ชนิภา  เกาะแกว้ รองเทา้สตรีทาํงาน 300
28 ชุดชั้นใน คุณ ปาณิสรา  กิตตินราสิน กางเกงใน ชุดชั้นใน 600
29
30 ชุดเดก็ คุณ ศรัญญา  ตระกลูโชคเสถียร เส้ือผา้เดก็ 600
31
32 กระเป๋า คุณ จิระวฒิุ  ถ่ินพงังา กระเป๋าหนงัแท ้พวงกญุแจ 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ ซ้อน  พรมพิทกัษ์ เคร่ืองสาํอาง 600
34

เลขที่

ใบเสร็จ
ลงวนัที่ ผู้ช าระเงิน

บัตร
วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า



ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัพฤหัส 1 คาว คุณ อสันี  ภู่โต อาหารทะเลแห้ง 600
26 พ.ค. 59 2

3 คาว คุณ สมาน  เอ้ียงไธสง ซูชิ 300
4 ผลไม้ คุณ ทบัทิม  พุทสิริ ผลไมส้ดนอกดูกาล 600
5
6 ขนม คุณ นาฏยา  รุจิพืช โดนสันมสด ขนมอบกรอบ 300
7 ขนม คุณ วรรณา  มณีโชติ ฟุดด้ิงนมสด โยเกิร์ต ก๋ยฉ่าย 300
8 จนท คุณ สาํราญ  นิวรณ์ ขนมไทย 300
9 เบด็เตลด็ คุณ ตวงพร  ไตรธรรมทิพย์ ก๊ิป โบว ์เกาหลี 600

10
11 เบด็เตลด็ คุณ มณฑนิ์ชา  สิงทรา นํ้าหอม ผงลา้งท่อ สมุนไพรกาํจดัแมลง 300
12 เบด็เตลด็ คุณ สุบนั  ม่วงอากาศ นาฬิกาขอ้มือ ปลุก 600
13 900
14 เบด็เตลด็ คุณ กฤตนยั  บุญเฮ้ียะ อุปกรณ์โทรศพัท ์คอมพิวเตอร์ 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ ประพนัธ์  รัศมี ชุดแซกฮ่องกง เกาหลี 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ อาํไพ  เทพิน กางเกงกีฬา เส้ือยดื ชาย หญิง 300
19 เส้ือผา้ คุณ พรปรียา  หมีเงิน กางเกงกีฬา เส้ือยดื ชาย หญิง 600
20
21 เส้ือผา้ คุณ กิตติวฒัน์  เลิศนิธิศภุเมธี เส้ือผา้แฟชัน่ 600
22
23 เส้ือผา้ คุณ มารียา  ชาววิวฒัน์ เส้ือผา้ส่งออกผุใ้หญ่ 300
24 เส้ือผา้ คุณ เชาวลิต  บุญยงยศ เส้ือผา้แฟชัน่ผูใ้หญ่ ทาํงาน 600
25
26 เส้ือผา้ คุณ กนกวรรณ  แกว้มณ๊ กางเกงยนีส์ขาสั้น เอ่ียม ( ลอ๊กเดียวมีนอ้ยให้ 2 ) 300
27 รองเทา้ คุณ อารี  เกียรติศิลปิน รองเทา้แฟชัน่ พบาบาล 300
28 ชุดชั้นใน คุณ ธญัชยพรรชณ์  พนัธโพ ชุดปรับสรียะ ยกกระชบั 600
29
30 ชุดเดก็ คุณ สหสั  วงษวิ์ริยะกลุ เส้ือผา้เดก็ 600
31
32 กระเป๋า คุณ ธนทตั  นาํพา กระเป๋าแฟชัน่ 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ สุฑารัตน์  โคกทรัพย์ เคร่ืองสาํอาง 600
34

ลอ๊กพิเศษ มูลนิธิชยัพฒันา ผกั 600
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เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัศุกร์ 1 คาว คุณ ลาํพูน  วงศค์าํชยั นํ้าพริกทุกประเถท 300
27 พ.ค. 59 2 คาว คุณ กฤษณา  บุตรนอ้ย ก๋วยเต๋ียวลุยสวน 300

3 คาว คุณ พิชยั  โสรมรรค หอยทอดกระทพร้อน 300
4 ผลไม้ คุณ ธญัชยพรรชณ์  พนัธโพ ผกัสด 600
5
6 ขนม คุณ สัจจา  อินทร์อุดม ขนมคบเคียว 3 ถุง 100 600
7
8 จนท คุณ ปิยะฉัตร  โหนกขนุทด ขนมไทยถัว่ ขา้วโพด 300
9 เบด็เตลด็ คุณ ยพิุน  ยง่ก่ี วตัถุมงคล นาฬิกา ไดร์ ท่ีหนีบผม 600

10
11 เบด็เตลด็ คุณ นิศารัตน์  ปานมีศรี ซองสายคลอ้งยตัร กระเป๋าใส่มือถือ วิทยุ 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ นฤชยา  ประทินทอง หมอ จาน ชาม มีก เมลามีน 600
14 600
15 เบด็เตลด็ คุณ จินตนา  รอดพนัธ์ สมุนไพรกาํจดัแมลง สุขภณัฑท์าํความสะอาด 300
16 เส้ือผา้ คุณ ธนวิช  พงศช์ยัวิชเชษฐ์ เส้ือผา้สตรี 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ โสภิฎา  ศรียะวงษ์ ชุดทาํงาน ชุดแซค 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ นภาภรณ์  บุญเพช็ร เส้ือผา้วยัทาํงาน กางเกงออกกาํลงักาย 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ อนุวตัร  นุชนอ้ย กางเกงขาสั้นชาย 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ วศิน  ศภุนคร เส้ือผา้แฟชัน่ 600
25
26 รองเทา้ คุณ วิทยช่ื์น  ศิริกลุชยั รองเทา้สตรีตดัเอง 600
27
28 เส้ือผา้ คุณ สิญาพฒัน์  ภาดาพลวฒัน์ ชุดชั้นใน 600
29
30 เส้ือผา้ คุณ มงคล  งามสง่า เส้ือผา้เดก็ 600
31
32 กระเป๋า คุณ กนกวรณ  เลิศสินธนากร กระเป๋าแฟชัน่ 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ ชุติกาญจน์  กงัวาลยก์ลูกาล เคร่ืองสาํอาง 600
34
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เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัจันทร์ 1 คาว คุณ จิตวลี  ปานขาํ กระเพาะปลา ขา้วผดัปู ก๋วยเต๋ียวหลอด ขา้วหมก 300
30 พ.ค. 59 2 คาว คุณ จิรเดช  วรรณธรรม ขา้วยาํสมุนไพร แกงไตรปลาแห้ง ขา้วเกรียบปลา 300

3 คาว คุณ ปรัชญา  นทีสุวรรณธนิก หมูทอดซอสญ่ีปุ่ น 300
4 ผลไม้ คุณ ดรุณี  สุดจินดา ผกัสอ ผลไม ้ตามฤดูกาล 300
5 ขนม คุณ บุญโฮมบุญเพช็ร ขนมป้ันขลิบ 300
6 ขนม คุณ ทวีศกัด์ิ  ศิริพนัธ์ ขา้วโพด มนั ถัว่ ตม้ ใส้กรอก 600
7
8 จนท คุณ ศิริรัตน์  มณีเจียร นมหนองไพ 300
9 เบด็เตลด็ คุณ เกศรินทร์  อยูรุ่่งเรือง เคร่ืองเงิน เคร่ืองประดบั 300

10 เบด็เตลด็ คุณ วิโรจน์  ตญัญะปัญญาชน อุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ ปลอกมือถือ 300
11 เบด็เตลด็ คุณ ธนฎัฐภูมิรพี ธนาบุนิพฒัน์พงค์ กระเป๋าเลก็ๆลิขสิทธ์ ดินสอ ปากกา หมวก ก๊ิปช๊อป 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ วิไลภรณื  บวัลอย กระดาษทชชู่ มีด กรรไกรตดัเลบ็ ปลัก๊ไฟ หว่ี ถ่าน 600
14
15 เบด็เตลด็ คุณ อรัญญา  สิทธิจินดาวงศ์ สมุนไพรเพ่ือสุขภาพและความงาม แชมพูปลูกผม 300
16 เส้ือผา้ คุณ ธนวฒัน์  เงินคาํ กางเกงทาํงาน แฟชัน่ 300
17 เส้ือผา้ คุณ พรทิพย ์ กรีกรน เส้ือผา้ เกาหลี ฮ่องกง 300
18 เส้ือผา้ คุณ ประคอง  มัน่คง เส้ือผา้ ชุดทาํงาน 600
19 เส้ือผา้ คุณ สุภาวดี  พิทกัษศ์ฤงคาร ชุดนอน กางเกงกีฬา 300
20 เส้ือผา้ คุณ อจัจิมา  พวงเกตุ เส้ือผา้วยัทาํงาน สุงวยั 900
21
22
23 เส้ือผา้ คุณ คณิศ  คุปตนนัท์ เส้ือผา้เกาหลีมือสอง 900
24
25
26 รองเทา้ คุณ ศษิภรณ์  พรมพิทกัษ์ รองเทา้แฟชัน่ รองเทา้พยาบาล 600
27
28 ถุงเทา้ คุณ กนัตินนัท ์ เรืองวงศโ์รจน์ ถุงเทา้ 600
29
30 ชุดเดก็ คุณ วิชยั  จุรีรัตน์ยิง่สุข เส้ือผา้เดก็ เส้ือลิขสิทธ์ 600
31
32 กระเป๋า คุณ รัสรินทร์  วรายภิุญโญพงค์ กระเป๋ากระสอบ กระเป๋าผา้ 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ คทัลียา  มณีพนัธ์ เคร่ืองสาํอาง 600
34

ลอ๊กพิเศษ มูลนิธิชยัพฒันา ผกั 600
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เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัองัคาร 1 คาว คุณ สุรศิษฐ ์ สุระคาํแหง บะ๊จ่าง ขา้วตม้มดั ขนมเป๊ียะ ขนมจีบ ซาลาเปา 600
31 พ.ค. 59 2

3 คาว คุณ ศรีกาญจนา  วงษชี์พ อาหารญ่ีปุ่ น ซูชิ 300
4 ผลไม้ คุณ สมยศ  ซาวทองคาํ ผลไมส้ด 600
5
6 ขนม คุณ พูลศกัด์ิ  สุขมี ขา้วหลาม ขนมจาก แจงลอย 600
7
8 จนท คุณ อนงศ ์ จนัทะวงศ์ ผกั พริกแกง เบอเกอร่ี 300
9 ขนม คุณ ศภุชยั  กล่ินจนัมร์ โดนสั 300

10 เบด็เตลด็ คุณ นภาพร  กาญจนชมพู เคสโทรศพัท ์สายชาร์จ ติดฟิสม ์ลาํโพง 600
11
12 เบด็เตลด็ คุณ ทวีทรัพย ์ โพธ์ิทองธรรม ชอ้น ทพัพี เคร่ืองครัว อุปกรณ์ช่าง 600
13
14 เบด็เตลด็ คุณ วิลยัวรรณ  เรืองโพลง้ ครีมทาผิว นํ้าหอม ยาสีฟัน 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ สุคณา  อุดมศกัด์ิพิบูลย์ เส้ือลูกไม ้กางเกงเกาหลี เส้ือผา้แฟชัน่ฮ่องกง 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ จุฑามาศ  อ้ึงขจรเกียรติ กางเกงผา้ไทยญ่ีปุ่ น กางเกง 4 ส่วน 3ส่วน 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ สมศรี  ชนะยทุธ กางเกงเส้ือไซร์พิเศษ แบรนดเ์นม 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ วรรณา  สมบุญสา เส้ือคลุมไหมพรม แฟชัน่คอเต่า 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ ช่ืนกมล  เหล่ารัตนไพบูลย์ เส้ือเกาหลีญ่ีปุ่ น กางกเง 600
25
26 เส้ือผา้ คุณ จิตวร์  ศรั?ธาธรรมคุณ เส้ือผา้แฟชัน่ ชุดทาํงาน 300
27 รองเทา้ คุณ ธนิตานนัท ์ ผิวสุวรรณ์ รองเทา้แฟชัน่สตรี 300
28 ชุดชั้นใน คุณ ชลอรัตน์  ตนัประเสริฐ ชุดชั้นในเพ่ือสุขภาพ เส้ือซบั 1200
29
30
31
32 กระเป๋า คุณ สรัญญา  สร้อยก่ิง กระเป๋าแฟชัน่ เอกสาร ร่มกนัแดด 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ ปัณณ์ฐณัฎ  เหล่ารัตนไพบูลย์ เคร่ืองสาํอาง 600
34
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