
ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัพฤหัส 1 คาว คุณ บุญชู  เจียกงูเหลือม ยาํมะม่วง มะม่วงนํ้าปลาหวาน นํ้าพริก 300
1 ธ.ค. 59 2 คาว คุณ ธนญัญา  กาญจนอุดม ยาํปลาดุกฟู ไขต่ม้ยางมะตูม ไขเ่คม็ 300

3 คาว คุณ กชกร  ศิริบูรณื แคปหมู นํ้าพริกหนุ่ม แหนมปูอดั ยาํสาหร่าย 300
4 ผลไม้ คุณ ดรุณี  สุดจินดา ผลไม ้ผกั 300
5 ขนม คุณ ภศัรา  กิจเมฆ  เบอเกอร่ี ช๊อคโกแลต 300
6 ขนม คุณ เทพิน  แกว้บุญทิน ขนมไทย 300
7 ขนม คุณ ธวชั  กนกรังสี แซนวิสญ่ีปุ่ น 300
8 จนท คุณ วนัเพญ็  คลา้ยเจก็ ยาํ ลูกช้ิน ขนมปัง ผลไม ้นํ้าส้ม 300
9 เบด็เตลด็ คุณ ธนเดช  โล่ห์จินดา C D เพลง 300
10 เบด็เตลด็ คุณ ทศพร  กล่ินกลาง ของเล่นเลโก ้โมเดลหุ่นตุก๊ตา รถยนต์ 600
11
12 เบด็เตลด็ คุณ สุบนัฑ ์ ม่วงอากาศ นาฬิกาขอ้มือ ปลุก แขวน 600
13
14 เบด็เตลด็ คุณ สุพรรณี  เหลืองวรวงษ์ เคร่ืองมือช่าง กรรไกรตดัหญา้ ตดัก่ิง 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ อรณิชา  ลือพงคไ์พจิตร ผา้ปูท่ีนอน ผา้ห่ม ผา้น่วม 600
17
18 เส้ือผา้ คุณพรปรียา  หมีเงิน กางเกง 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ เฉลิมศิลป์  เตชพลฤทธฺนนัท์ เส้ือ กางเกง 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ กิตติวฒัน์  เลิศนิธิศภุเมธี เส้ือผา้แฟชัน่ 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ ชวลิต  บุญยงยศ เส้ือผา้แฟชัน่ผูใ้หญ่ ทาํงาน 600
25
26 รองเทา้ คุณ กาญจนนา  งามภกัตร์ รองเทา้ เส้ือยดื 600
27
28 ชุดเดก็ คุณ สุดารัตน์  ศรีคาํ เส้ือผา้เดก็ 600
29
30 ชุดชั้นใน คุณ จงณัฐก ์ ตั้งสุภานพรัตน์ ชุดชั้นใน 600
31
32 กระเป๋า คุณ ธนทตั  นาํพา กระเป๋า 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ ชุติกานต ์ เดชไพศาล เคร่ืองสาํอาง CK 600
34
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ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัศุกร์ 1 คาว คุณ สุนนัทา  เอ่ือเปร่ืองกาญจน์ ยาํปลาดุกฟู ขา้วแต๋นนํ้าแตงโม ขา้วเกรียบปลา 300
2 ธ.ค. 59 2 คาว คุณ ธนวฒัน์  พรมเวียง ซูชิ ปูอดั ยาํสาหร่าย 300

3 คาว คุณ นาถกาญจนา  สมพ่ึงทอง ไก่ หมู ทอด 300
4 ผลไม้ คุณ ธญัยรัชย ์ ทรงอาษา ผกั 600
5
6 ขนม คุณ พนม  โพธ์ิศรี ทบัทิมกรอบรวมมิตร มะพร้าวกะทิ ลูกชิด 300
7 ขนม คุณ ราตรี  ขวญัชุนุ ชิฟฟ่อนเคก้ เคก้กลว้ยหอม มะพร้าว 300
8 จนท คุณ ธิดารัตน์  โดดหนู ขนม ผกัสด ผลไม ้ปลาเคม็ 600
9
10 เบด็เตลด็ คุณ จินตภา  ทองประพาฬ เคร่ืองประดบัหิน คริสตลั 300
11 เบด็เตลด็ คุณ พรเพญ็  ศิริปัญดญ ซุปเปอร์พรีเม่ียม 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ สาํเร็จ  ลลิตธนะทรัพย์ แวน่ตา 900
14
15
16 เส้ือผา้ คุณ นนัทกานต ์ ทองกอ้น ผา้เช็ดเทา้ กระเป๋ามือสอง 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ ฐิติพร  แซ่คู เส้ือผา้แฟชัน่ ผูใ้หญ่ ตามฤดูกาล 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ รัชชานนท ์ แจ่มจาํรัส เส้ือผา้แฟชัน่ทาํงาน 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ ปฐม  ศิริวชัรกลุ เส้ือยดื กางเกงขาสั้น 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ วิสิทธ์ิ  ชูรักษา กระโปรงสตรี กางเกง 600
25
26 รองเทา้ คุณ วนัชยั  ศรีวงษป์ระพนัธ์ เส้ือผา้ กางเกงกีฬา 600
27
28 เส้ือผา้ คุณ ชาตชยั  อรรถสถาพร ชุดชั้นในชาย ถุงเทา้ 600
29
30 ชุดชั้นใน คุณ มงคล  งามสง่า เส้ือผา้เดก็ ผูใ้หญ่ 600
31
32 กระเป๋า คุณ ชนากานต ์ ภทัรเกษมสันต์ กระเป๋า เส้ือ 600
33
34 เคร่ืองสาํอาง คุณ จิราพร  กวางทอง เตร่ืองสาํอางค์ 300
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ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัองัคาร 1 คาว คุณ สุรเศิษฐ ์ สุรคาํแหง บะ๊จ่าง ขา้วตม้มดั ขนมเป้ียะ ขนมจีบ ซาลาเปา 600
6 ธ.ค. 59 2

3 คาว คุณ สมยา  แตงเอ่ียม ปลาอินทรีย ์เตา้เจ้ียวหลน นํ้าพริก หม่ีกรอบ 300
4 ผลไม้ คุณ สมยศ  ซาวทองคาํ ผลไมต้ามฤดูกาล ขา้วเหนียวมะม่วง 600
5
6 ขนม คุณ กญัญารัตน์  ณ พิกลุ เคก้ เครปกฃว้ยหอม เตา้ฮวยฟรุตสลดั 300
7 ขนม คุณ กชมล  แฉ่งสวสัด์ิ ขนมดอกจอก 300
8 จนท คุณ อจัฉรา  วนัเวียน ขนมไทย ขนมปัง ขา้วเกรียบปลา 300
9 เบด็เตลด็ คุณ ปานทิพย ์ เอกฉันท์ ก๊ิฟ โบว ์ท่ีคาดผม ยางมดัผม 600
10
11 เบด็เตลด็ คุณ มงคล  วตัตะศิลป์ CD เพลงไทย พระเคร่ือง 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ วิโรจน์  ตญัญะปัญญาชน อุปกรณ์มือถือ ปลอกมือถือ 300
14 เบด็เตลด็ คุณ ใหญ่  ห่วงจริง เซรามิกของดิสนีย ์ถว้ย ชาม 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ อารักษ ์ รัฐวิเศษ ผา้ขนหนู ผา้ห่ม ผา้ปูท่ีนอน เส้ือผา้ 900
17
18
19 เส้ือผา้ คุณ ปราณี  สุวรรณไชย ชุดแซก ชุดทาํงานแฟชัน่ 600
20
21 เส้ือผา้ คุณ องัคณา  สิงห์เดช เส้ือผา้แฟชัน่อดัพีค 600
22
23 เส้ือผา้ คุณ ชลิตา  สะและวงษ์ เส้ือผา้แฟชัน่ แซควยัทาํงาน 600
24
25 เส้ือผา้ คุณ ปิตินนัท ์ สิงห์สุข เส้ือผา้แฟชัน่ 600
26
27 รองเทา้ คุณ ธนิตานนัท ์ ผิวสุวรรณ์ รองเทา้ 300
28 ชุดชั้นใน คุณ ชลอรัตน์  ตนัประเสริฐ เส้ือผา้ เส้ือซบั ชุดชั้นในเพ่ือสุขภาพ 1200
29
30
31
32 กระเป๋า คุณ เปรมยดุา  เกียรติเทพขจร กระเป๋า เป้แฟชัน่ 600
33
34 เคร่ืองสาํอาง คุณ อภิวนั  ฟักเครืองาม เคร่ืองสาํอาง 300
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ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัพุธ 1 คาว คุณ พิมพใ์จ  ม่ิงระกลู แกงเขียวหวาน ลูกช้ินปลากราย ขนมจีน 300
7 ธ.ค. 59 2 คาว คุณ จิราภรณ์  พนัธนะสุรรณ ขา้วเหนียวดาํ ขาว หนา้หมูต่างๆ ลูกช้ินหมู 300

3 คาว คุณ ชวนพิศ  สิงห์ชา ยาํสมุนไพร มะม่วง ปูจืด ผลไม ้ลาบหมู 300
4 ผลไม้ คุณ วลัลีย ์ นดัพบสุข ผลไมแ้ช่อ่ิม สด 600
5
6 ขนม คุณ มาติกา  กลัป์ภิชาธนนท์ ขนมคบเค้ียว ของฝาก 600
7
8 จนท คุณ ศภุกานต ์ ม่วงศรี โดนทั NK ขนมไทย 300
9 เบด็เตลด็ คุณ จิรวรรณ  จนัทรประสิทธ์ิ ต่างหู สร้อย กาํไล 600
10
11 เบด็เตลด็ คุณ สะอาด  บุญประกอบ เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ อภิชยั  วงษรั์กษวณิช มีด กรรไกรตดัหนงั ตดัเลบ็ ท่ีเปิดกระป๋อง 900
14
15
16 เส้ือผา้ คุณ สมบูรณ์  ตติยสถาพรกลุ หมอน หมอนขา้ง ท่ีนอนปิกนิค 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ สุธาธารต ์ เจริญถิรวรีย์ เส้ือ กางเกง กระโปรง 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ เอกชยั  จนัทร์แกว้ กระโปรง กางเกงทาํงาน 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ เยาวภา  จตุรชาติ เส้ือยดืชาย หญิง เช้ิต 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ ธนวรรณ  ฤทธิกาํจร เส้ือผลู่กไมแ้ฟชัน่ เกาหลี 600
25
26 เส้ือผา้ คุณ ประคอง  มัน่คง เส้ือผา้แฟชัน่ ชุดทาํงาน 300
27 รองเทา้ คุณ ชนิดา  เกาะแกว้ รองเทา้สตรี 300
28 เส้ือผา้ คุณ สุภาวดี  พิทกัษศ์ฤงคาร ชุดนอน ชุดกีฬา 300
29 ชุดชั้นใน คุณ รุ่งฤดี  แซ่เลา้ ชุดชั้นในสตรี เส้ือซบั 900
30
31
32 กระเป๋า คุณ กฤษณา  พูนสิทธิโชคชยั กระเป๋ามือถือ ดินสอ 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ คทัลียา  มณีพนัธ์ เคร่ืองสาํอาง 600
34
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เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัพฤหัส 1 คาว คุณ วศิน  สอนสอาด หมูสะเตะ๊ ยาํปลาดุกฟู ลูกช้ิน หมูยอ 600
8 /12/25 59 2

3 คาว คุณ ภานิชา  มะลิวลัย์ ซูชิ ขา้วป้ัน ปูอดั 300
4 ผลไม้ คุณ ทบัทิม  พุทสิริ ผลไมต้ามฤดูกาล สลดัปู โดนทั 600
5
6 ขนม คุณ ปราณี  จนัทร์ศรี กุ๋ยฉ่าย ตะโก ้ขนมชั้น 300
7 ขนม คุณ สุนิสา  เชิดศรี นํ้าองุ่นสดเพ่ือสุขภาพ 300
8 จนท คุณ สาํราญ  นิวรณ์ ขนมไทย 300
9 เบด็เตลด็ คุณ มนตช์ยั  พิมพิลยั ต่างหู สร้อย แหวน กาํไล 300
10 เบด็เตลด็ คุณ โชคชยั  มหาชลาลยั ของเล่นเสริมพฒันาการเดก็ ทกัษะ 300
11 เบด็เตลด็ คุณ ภิญญา  บุญจอม ตุก๊ตา 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ ดวงพร  วอ่งไวลิขิต ชอ้นส้อม ไดร์ จาน ชาม แกว้ อุปกรณ์มือถือ 900
14
15
16 เส้ือผา้ คุณ อารีรัตน์  วิศวะเจริญกิจ เบาะ พรม ผา้ห่ม ผา้เช็ดเทา้ 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ หนูกลู  สุนาไตร เส้ือผา้แฟชัน่ ชุดแซค 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ ธนิก  ศรีอาํไพ เส้ือผา้ชาย หญิงแฟชัน่ 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ ขวญัตา  หงสเกาละ เส้ือผา้ชาย หญิงวยัทาํงาน 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ กิตติ  อานนท์ กระโปรง กางเกง 600
25
26 เส้ือผา้ คุณ กนกวรรณ  แกว้มณี กางเกงยนส์ขาสั้น เอ่ียม ขายาว 300
27 เส้ือผา้ คุณ อารี  เกียรติศิลปิน รองเทา้สตรี พยาบาล 300
28 เส้ือผา้ คุณ สมร  ทองปรีดา ชุดชั้นใน ชุดกระชบั 300
29 เส้ือผา้ คุณ พรอาภา  อมรพรหมรักษา เส้ือชีฟองเกาหลี ลินิน 300
30 เส้ือผา้ คุณ ชุติพนัธุ์  เลิศอารยะพงษ์ กางเกงขาสั้นไซส์ใหญ่ ยาว 600
31
32 กระเป๋า
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ สุฑารัตน์  โภคทรัพย์ เคร่ืองสาํอาง 600
34
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ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัศุกร์ 1 คาว คุณ ธีรภทัร์  มาสมจิตต์ อาหารทอด 300
9 ธ.ค. 59 2 คาว คุณ อภิญชยา  มาสมจิตต์ อาหารทะเล หมูฝอย กรอบ 300

3 คาว คุณ ธรรคพ์งศ ์ ถาวรปิยะพฒัน์ อาหารเส้น ปอเป้ียะสด กุ๋ยฉ่าย ขนมจีบ 300
4 ผลไม้ คุณ ธญัยรัชย ์ ทรงอาษา ผกั 600
5
6 ขนม คุณ สมเจตน์  ห้อยแดง วอฟเฟิล เฉาก๋วยชากงัราว 600
7
8 จนท คุณ ปิยะฉัตร  โหนกขนุทด ขนมไทย ถัว่แระ ขา้วโพด 300
9 เบด็เตลด็ คุณ สมศิริ  เรียนดารา ก๊ิฟ โบว ์วตัถุมงคล 900
10
11
12 เบด็เตลด็ คุณ สิริรัตน์  หมอยาสิทธ์ิ กระติกนํ้า พวงกญุแจ พิมพก์นัรอย ป้ายภาษีรถยนต์ 600
13
14 เบด็เตลด็ คุณ อาํนวย  เรืองรุจน์จิโรจน์ ชอ้น มีด กรรไกร เคร่ืองมือช่าง ปลก็ไฟ ไฟฉาย 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ พรรัตน์  แซ่โงว้ ผา้ขนหนู ผา้เช็ดตวั 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ นวลตะวรรณ  บุมี เส้ือผา้แฟชัน่ 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ นนัทวฒิุ  ทาอนนัต์ เส้ือผา้ 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ ณัฎฐารมย ์ มณีชยัภทัร กางเกงทาํงาน ผา้ยดื แฟชัน่ 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ พชัรี  บุญปก เส้ือผา้วยัทาํงานชาย 600
25
26 เส้ือผา้ คุณ ตุก๊ตา  แซ่ล่ี กางเกง  600
27
28 เส้ือผา้ คุณ วิภา  องอาจ เส้ือผา้เดก็สาํเร็จรูป 300
29 เส้ือผา้ คุณ ธีรเดช  ชูรักษา เส้ือผา้สตรี วยัทาํงาน 900
30
31
32 กระเป๋า คุณ จิระวฒิุ  ถ่ินพงังา กระเป๋าหนงัแท ้พวงกญุแจ 300
33 เค่ืองสาํอางค์ คุณ รัตติยา  อนุรักษรั์งสีกลุ เคร่ืองสาํอาง ยาทาเลบ็ 600
34

วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า
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ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัองัคาร 1 คาว คุณ สุรัตน์  มณีอินทร์ นํ้าพริกทุกชนิด เตา้เจ้ียวหลน ปลาทูตม้เคม็ ฉู่ฉ่ี 600
13 ธ.ค. 59 2

3 คาว คุณ จรูญ  เจริญขาํ หมู ตบั ทอด ของทอดต่างๆ 300
4 ผลไม้ คุณ ชานนท ์ เช้ือชุมพล ผลไมส้ด 600
5
6 ขนม คุณ นภดล  เลาผดุงเวช ขนมไทย เบเกอร่ี กุ๋ยฉ่าย ขนมจีบ 600
7 ขนม คุณ จินตนา  แซ่โงว้ เตา้หู้ เผือก กลว้ย มนัทอด
8 จนท คุณ ลาํพอง  ขนันารี ซีฟ้ด อาหารคาว ผลไม้ 300
9 เบด็เตลด็ คุณ ทศพล  วรรณุรักษ์ ก๊ิฟ โบว ์ 600
10
11 เบด็เตลด็ คุณ วงเดือน  นยันา อุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ สมชาย  อ่อนประดิษฐ์ กล่องถนอมอาหาร ไมแ้ขวนเส้ือ 900
14
15
16 เส้ือผา้ คุณ พรทิพย ์ ทวีกสิกรรม ผา้เช็ดตวั ผา้ห่มนาโน ผา้เช็ดเทา้ 300
17 900
18 เส้ือผา้ คุณ จกัรพนัธ์  จนัทร์พุ่ม เส้ือยดื กางเกงแฟชัน่หญิง
19
20 เส้ือผา้ คุณ ชูชาติ  พวัพานิชย์ เส้ือ กางเกงญ่ีปุ่ นมือสอง 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ ชุติกานต ์ เอ่ียมภกัดี เส้ือผา้สีขาว ผา้อ่ืนๆ 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ กษมา  วงษพ์นัธุ์ เส้ือผา้สตรี กางเกงยดื 600
25
26 รองเทา้ คุณ ดรงชนี  ลีห์อร่ามวฒัน์ รองเทา้ผา้ใบ ยาง 600
27
28 ชุดชั้นใน คุณ นภาพร  เจริญบณัฑิตสกลุ ชุดชั้นในสตรี 600
29
30 เส้ือผา้ คุณ กมลวรรณ  กล่ินปราง เส้ือผา้แฟชัน่ ชุดแซ็ก 600
31
32 กระเป๋า คุณ กนกวรรณ  เลิศสินธรากร กระเป๋าสตงัคห์นงัแท ้สะพาย 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ สีรีพชัร  โสภณทวีทรัพย ์               เคร่ืองสาํอาง ยาทาเลบ็ 600
34

วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า
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ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัพุธ 1 คาว คุณ วรรณกาญจน์  เกตุบุตร ยาํปลาดุกฟู สลดัทุกชนิด 600
14 ธ.ค. 59 2

3 คาว คุณ รัตนา  พรมปัญญา แคปหมู นํ้าพริกหนุ่ม แหนม 300
4 ผลไม้ คุณ ทวีเมตต ์ คาํลือ ผลไม้ 600
5
6 ขนม คุณ มารณี  กาญจนสวสัด์ิ ขนมไทย ขา้วโพดตม้ ทบัทิมกรอบ 600
7
8 จนท คุณ อนงค ์ จนัทะวงค์ ผกั พริกแกง เบเกอร่ี 300
9 เบด็เตลด็ คุณ จินตนา  รอดพนัธุ์ สมุนไพรกาํจดัแมล สุขภณัฑท์าํความสอาด 300
10 เบด็เตลด็ คุณ ปนดัดา  นอ้ยเกิด อุปกรณ์โทรศพัท ์เคส ติดฟิลม์ 600
11
12 เบด็เตลด็ คุณ ทวีทรัพย ์ โพธ์ิทองธรรม ชอ้นส้อม ทพัพี เคร่ืองครัว 600
13
14 เบด็เตลด็ คุณ วฒันีย ์ อุดมพฒัน์หิรัญ ก๊ิฟช็อป เบด็เตลด็ ทุกอยา่ง20บาท 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ โชติกา  จารุภาค ผา้ห่ม ผา้ขนหนู พรมเช็ดเทา้ 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ สมภพ  เช่ียวเวทย์ เส้ือผา้สตรี 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ บุญรัตน์  สุวินยัธเนศ เส้ือ กระโปรง ทาํงาน ชุดเดรสสาํเร็จรูป 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ วนันี  พนัธ์ชมภู เส้ือ กางเกง 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ สมสนิท  ศรีหาวงษ์ เส้ือผา้ชาย หญิง 600
25
26 รองเทา้ คุณ มนสั  อนุชิต รองเทา้โบนาโบ ้แฟชัน่หํฺ. 600
27
28 ชุดเดก็ คุณ วรรณา  เสมาเงิน เส้ือผา้เดก็อ่อนพร้อมอุปกรณ์ 300
29 ชุดชั้นใน คุณ พจนา  พูลเพ่ิม ชุดชั้นในสตรี ชุดนอน 900
30
31
32 กระเป๋า คุณ รัสรินทร์  วรายภิุณโญพงศ์ กระเป๋ากระสอบ ผา้ 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ ซ้อน  พรมพิทกัษ์ เคร่ืองสาํอาง 600
34

พิเศษ สหฟาร์ม ไข ่ผลิตภณัฑจ์ากไก่ 600

วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า
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ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัพฤหัส 1 คาว คุณ ธีระเดช  หมัน่เพียร อาหารเหนือทุกชนิด หมูทอด กุ๋ยฉ่าย ขนมจีบ 600
15 ธ.ค. 59 2

3 คาว คุณ จงรัก  พิมสบาย ก๋วยเต๋ียวหลอดทรงเคร่ือง 300
4 ขนม คุณทบัทิม  พุทสิริ ผลไม ้สลดัปูอดั โดนทั 600
5
6 ผลไม้ คุณ ชนมพิ์ชฌาญ ์ แกว้แสงแจ่ม พายลูกตาล ขนมตะโก ้ชิฟฟิอน 300
7 ขนม คุณ เกริกเกียรติ  บวัจีบ ไอศรีมมะพร้าว 300
8 จนท คุณ แพรว  รอดรัตน์ ห่อหมก ขนมหวาน 300
9 เบด็เตลด็ คุณ ตวงพร  ไตรธรรมทิพย์ ก๊ิฟ โบวเ์กาหลี 600
10
11 เบด็เตลด็ คุณ ศกัด์ิชาย  บุญชู อุปกรณ์โทรศพัท ์เคส ติดฟิลม์กนัรอย 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ บนัเทิง  ไชยสาร ตระกร้าสาน 900
14
15
16 เส้ือผา้ คุณ ธญัญพทัธ์  เลิศวฒิุพนัธ์ ผา้ขนหนู เบาะรองนัง่ ตุก๊ตาผา้ 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ วทันศิริ  ถือความสัตย์ เส้ือเช้ิตชาย เส้ือยดืโปโล 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ กลัยกร  แพทอง เส้ือผา้แฟชัน่ 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ อาํไพ  เทพิน กางเกงกีฬา เส้ือยดื ชาย หญิง 300
23 เส้ือผา้ คุณ จนัที  ปราบราบ เส้ือผา้สุงวยั ทาํงาน กางเกงยดื 900
24
25
26 รองเทา้ คุณ วราฤทธ์ิ  ตาํคาํ รองเทา้ทาํงาน 600
27
28 ชุดชั้นใน คุณ วลัลภา  ตนัเจริญ เส้ือซบัใน กางเกงใน เส้ือคลุม ผา้แฮนดเ์มค 600
29
30 เส้ือผา้ คุณ สมนึก  สัจจะสถาพร เส้ือผา้ผูใ้หญ่ กางเกงยดื 600
31
32 กระเป๋า คุณ ธเนศร์  เดชา กระเป๋า เขม็ขดั แวน่ 600
33
34 เคร่ืองสาํอาง คุณ อมรรัตน์  จนัทร์เจริญกิจ เคร่ืองสาํอาง 300

วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า
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ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัศุกร์ 1 คาว คุณ พิไลพร  เรืองหงษษ์า หมูหวาน ขนมเป้ียะ ลูกช้ินปลา ผลไมแ้ปรรูป 600
16 ธ.ค. 59 2

3 คาว คุณ รัตน์ติกาล  พานิชย์ ปอเป้ียะสด ขา้วคลุกกะปิ นํ้าพริก ผกัตม้ สด 300
4 ผลไม้ คุณ ธญัยรัชย ์ ทรงอาษา ผกัสด 600
5
6 ขนม คุณ กชกร  เสมามนต์ เฉาก๋วยชากงัราว นํ้าส้มคั้น ผลไมแ้ช่อ่ิม 600
7
8 จนท คุณ พกัตร์วิภา  แสนสมบติั ขนมไทย ปังเวย้ ขนมจีน ปลาทูน่ิง 300
9 เบด็เตลด็ คุณเบญจวรรณ  ศรีบุญคง เบด็เตลด็ 20 บาททุกอยา่ง 600
10
11 เบด็เตลด็ คุณ เกษมสิทธ์  ไตรธรรมทิพย์ ปากกา อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ กลยัรักษ ์ จิรธนทิพย์ ทองไมครอน แชมพู ยาโกรกผม 300
14 เบด็เตลด็ คุณ นิศารัตน์  ปานมีศรี สายคลอ้งบตัร วิทย ุลาํโพง สายชาร์ท หูฟัง 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ กนกพร  ศรีรุ่งเรือง ผา้เช็ดตวันาโน 60
17
18 เส้ือผา้ คุณ ทรงยศ  อคันีโชติ ชุดเดรส 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ ธนะวิช  พงคช์ยัชิชเชษฐ์ เส้ือผา้สตรี 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ สุกาญจน์  เปรมศรีเพชร เส้ือไหมพรมแฟชัน่ บูติก 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ ไปรยา  เกตุคง เส้ือผา้แฟชัน่ ชุดคลุมทอ้ง กางเกง 600
25
26 เส้ือผา้ คุณ เสมียน  ทวีโยค เส้ือผา้สุงวยั 600
27
28 ชุดเดก็ คุณ รัศมี  คีรีสัตยกลุ เส้ือผา้เดก็ส่งออก ผา้เช็ดหนา้ 600
29
30 ชุดชั้นใน คุณ สุพะเนตร  โยธานนัท์ กางเกงมือสองฮ่องกง 600
31
32 กระเป๋า คุณ สรัญญา  สร้อยก่ิง กระเป๋าแฟชัน่ เอกสาร ร่มกนัแดด 600
33
34 เคร่ืองสาํอาง คุณ พทัธ์จิรา  รัตนสกลุพิสิฐ เคร่ืองสาํอาง 300

วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า
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บัตร



ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัจันทร์ 1 คาว คุณ ไสว  อรัญไสว นํ้าพริกไตปลาแห้ง แกงใต ้กุง้หวาน เสียบ ปลาตม้ 300
19 ธ.ค. 59 2 คาว คุณ สุรพล  พรอาํนวยกาํเนิด ขา้วเหนียวหนา้หมู แดดเดียว หมูแปรรูป 600

3
4 ผลไม้ คุณ ดรุณี  สุดจินดา ผกัสด ผลไมส้ดตามฤดูกาล 300
5 ขนม คุณ ละมยั  ชาญศิริ ขนมครก 300
6 ขนม คุณ ชุมพล  อ่อนประไพ ถว้ยฟู หมอ้แกง ขนมไทย 600
7
8 จนท คุณ วีระพล  สุดจินดา ห่อหมก ขนมปัง ขนมไทย ถัว่ มนั ขา้วโพดตม้ 300
9 เบด็เตลด็ คุณอวยชยั  งามไพบูลย์ แวน่ตากนัแดด สายตา 300
10 เบด็เตลด็ คุณ ณิชานาฎ  สุวนานนท์ กระติกนํ้า แกว้ หมวก กระเป๋าผา้ ต่างหู 600
11
12 เบด็เตลด็ คุณ เจษฏา  พุ่มงาม อุปกรณ์สาํนกังาน เตร่ืองใชใ้นครัวเรือน สร้อย วตัถุมงคล 600
13
14 เบด็เตลด็ คุณ มงคล  ปริสุทธิจิต อุปกรณ์มือถือ แบตสาํรอง 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ ธีระพล  พาทีทิน ผา้ปูโตะ๊ยางพารา 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ อญัชนั  ประทินทอง เส้ือผา้วยัรุ่น ทาํงาน 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ สามารถ  ทบัชา้ง กางเกงขาสั้น กางเกงออกกาํลงักาย 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ อรฤดี  วชัรพงศ์ ชุกแซค 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ จรัสแสง  พนัธุ์ตาวงษ์ สินคา้แบรนส่งออก เส้ือ กางเกง 600
25
26 เส้ือผา้ คุณ ยคุลธร  ธรรมจกัรโยธิน เส้ือผา้แฟชัน่หญิง 600
27
28 รองเทา้ คุณ ปรียารัตน์  ธญัญะกิจ รองเทา้ลาํลองแฟชัน่ 300
29 เส้ือผา้ คุณ อุษาวดี  วระราโภ เส้ือผา้เดก็ ชุดชั้นใน 900
30
31
32 กระเป๋า คุณ บุรีรัช  ขจรนนัทวฒิุ เคร่ืองประดบัเงิน สร้อย แหวน 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ เขมจิรา  แกว้สุขสุด เคร่ืองสาํอาง 600
34

พิเศษ มูลนิธิชยัพฒันา ผกั 600

วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า
เลขที่

ใบเสร็จ
ลงวนัที่ ผู้ช าระเงิน

บัตร



ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัองัคาร 1 คาว คุณ นิภา  โพธ์ิกระเจน ขนมจีบ สลดัผกั ขา้วกลอ้ง นํ้าผลไม้ 300
20 ธ.ค. 59 2 คาว คุณ บรรจง  ชาเหลา ผดัไทยปลาเพ่ือสุขภาพ 600

3
4 ผลไม้ คุณ ชานนท ์ เช้ือชุมพล ผลไมส้ด 600
5
6 ขนม คุณ ฤดี  หิรัญญโชค ขนมคบเค้ียว 20 บาท 600
7 เบด็เตลด็
8 จนท คุณ ศนิุสา  อิศดุลย์ ขนมปัง ขนมไทย ขา้วเหนียวหมู ไก่ ผลไม ้ลูกช้ิน 300
9 เบด้เตลด็ คุณ มยรุา  วงศกิ์ตติเวชกลุ ก๊ิฟ หวี กรรไกร 600
10
11 เบด็เตลด็ คุณ นภาพร  กาญจนชมพู เคสมือถือ สายชาร์จ ติดฟิลม์ ลาํโพง 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ ปริญญา  อิงคสุวรรณกลุ สินคา้นาํเขา้ต่างประเทศ ชอ้น มีด กรรไกร 600
14
15 เบด็เตลด็ คุณ สุณิษา  ชยัสุวรรณ เขม็ขดัหนง้แทแ้ฟชัน่ ชาย หญิง 300
16 เส้ือผา้ คุณ นุชรี  คาํมีภกัดี ผา้ห่ม ผา้ปู ผา้นวม พรม หมอน 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ ชุติมณ  แน่นอุดร เส้ือผา้มือสอง 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ มนวรรธน์  กาลนิโย เส้ือผา้ 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ ฉลวย  โคณบาล เส้ือผา้บุรุษ สตรี 900
23
24
25 รองเทา้ คุณ ภทัธ์อาภรณ์  เหมือนใจงาม รองเทา้ ถุงเทา้ 900
26
27
28 ชุดชั้นใน คุณ สิญาพฒัน์  ภาดาพลวฒัน์ ชุดชั้นใน 600
29
30 เส้ือผา้ คุณ กนกลกัษญ ์ รวีเลิศลกัษณ์ เส้ือผา้ ผา้โสร่ง ผา้ขาวมา้ ชุดเดก็อ่อน 600
31
32 กระเป๋า คุณ เปรมฤทยั  ดวงสวสัด์ิ กระเป๋าผา้ ตระกร้าตกแต่งบา้น 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ พฒัน์นรี  กงัวาลยก์ลูการ เคร่ืองสาํอาง เคร่ืองประดบั 600
34

วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท
เลขที่

ใบเสร็จ
ลงวนัที่ ผู้ช าระเงิน

บัตร



ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัพุธ 1 คาว คุณ สุชาติ  อ่อนผ้ึง อาหารทะเลแห้ง ใส้กรอก อาหารสาํเร็จรูป CP 600
21 ธ.ค. 59 2

3 คาว คุณ ทิตติยา  แสงกลม หมู ยา่ง กรอบ ผดัพริกหมูกรอบ 300
4 ผลไม้ คุณ ปิยชาติ  บุญสาลี นํ้าผลไม ้สมุนไพร มะม่วงนํ้าปลาหวาน 600
5
6 ขนม คุณ รัชนีบูลย ์ พวงมาลา ไอศรีมกะทิสด 300
7 ขนม คุณ อาํนาจ  สวา่งโรจน์ โรตีกรอบ โดนทันมสด 300
8 จนท คุณ วาสนา  โพธ์ิทอง ขนมไทย ผลไม้ 300
9 เบด็เตลด็ คุณ กนกนาถ  ฐิติมงคลธร ต่างหูเงินแท้ 300
10 เบด็เตลด็ คุณ พสธร  ผมพนัธ์ เคสมือถือ ติดฟิลม์ 600
11
12 เบด็เตลด็ คุณ ธนฏัฐภูมิรพี  ธนายพิุพฒัน์พงคก์ระเป๋าเลก็ๆลิขสิทธ์ิ ดินสอ ปากกา หมวก ก๊ิฟช๊อป 600
13
14 เบด็เตลด็ คุณ วิไลภรณ์  บวัลอย กระดาษทิชชู่ มีด กรรไกรตดัเลบ็ ปลัก๊ไฟ หวี ถ่าน 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ นิตรา  ม่วงเอ่ียม ผา้ปูนอน นวม หมอนสุขภาพ 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ นพรุจ  สีสังข์ เส้ือผา้ไซส์ใหญ่ กางเกงทาํงาน ชุดนอน 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ ฉวีวรรณ  ยอดปรีดา เส้ือ กระโปรง กางเกงขาสั้น ยาวแฟชัน่ 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ พษัยพร  พิทกัลาภ กางเกงขาสั้น ยาว กระโปรง ชุดวา่ยนํ้า 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ กฤตภคั  พลแสน เส้ือยดืคูแ่ฟชัน่ 600
25
26 เส้ือผา้ คุณ สุพรรณ  อินพาเพียร รองเทา้แฟชัน่ 600
27
28 ชุดชั้นใน คุณ หลีจวง  ประทกัษก์ลุ ชุดนอนผูใ้หญ่ เดก็ 600
29
30 เส้ือผา้ คุณ นเดช  ตรีภทัรพร ชุดชั้นใน 600
31
32 กระเป๋า คุณ กาญจรินทร์  เพ่ิมพานิฃกลุ กระเป๋าแฟชัน่ เอนกประสงคก์นันํ้า 600
33
34 เคร่ืองสาํอาง คุณ วาํไล  ชีราวฒิุพนัธ์ เคร่ืองสาํอาง 300

ผู้ช าระเงิน
บัตร

วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า
เลขที่

ใบเสร็จ
ลงวนัที่



ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัพฤหัส 1 คาว คุณ ขวญัเรือน  สุวรรณศรี ไส้อัว่ นํ้าพริกหนุ่ม อาหารเหนือ 600
22 ธ.ค. 59 2

3 คาว คุณ แสงจนัทร์  แซ่เตียว ขา้วยาํปักใต้ 300
4 ผลไม้ คุณ ทวีเมตต ์ คาํลือ ผลไมส้ด 600
5
6 ขนม คุณ นวพรรษ  นอ้ยประเสริฐ ลอดช่องวดัเจษมหาชยั สล่ิม ทบัทิมกรอบ 300
7 ขนม คุณ นาฎยา  รุจิพืช โดนทันมสด ขนมกรอบต่างๆ 300
8 จนท คุณ ธนทัพชัธ์  บุญภิรมย์ ขนมไทย ขา้วโพด ถัว่ มนัตม้ ก๋วยเต๋ียวหลอด 300
9 เบด็เตลด็ คุณ ณิชชา  กาญจนกลุรัตน์ ต่างหู สร้อย กาํไล 300
10 เบด็เตลด็ คุณ สมชาย  อ่อนสาร ของใชก้ารบินไทย 600
11
12 เบด็เตลด็ คุณ จรูญ  สาริวงษ์ ฝาชี ตวัหนีบผา้ กรรไกรตดัหญา้ มีด แวน่ขยาย 600
13
14 เบด็เตลด็ คุณ กมลรัตน์  แซ่ล้ิม สบูซ่กัผา้ขาว กระเป๋านํ้าร้อน หวัฉีด 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ ปิยพงษ ์ ภู่มาลี ผรั่ดขอ้ 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ สมศกัด์ิ  วรกิตติ เส้ือยดืแฟชัน่ 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ สายพิน  ยิม้ละมยั กางเกงทาํงาน 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ คณิต  คุปตนนัท์ เส้ือชีฟองฮ่องกง เกาหลี 900
23
24
25 รองเทา้ คุณ กรีฑา  สุขคุย่ รองเทา้แฟชัน่ 900
26
27
28 เส้ือผา้ คุณ นืพนธ์  จัน่เพชร เส้ือยดื ชุดนอนเดก็ ผูใ้หญ่ 1200
29
30
31
32 กระเป๋า คุณ ธนทตั  นาํพา กระเป๋าแฟชัน่ 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ ปัณณ์ฐนฏั  เหล่ารัตนไพบูลย์ เคร่ืองสาํอาง 600
34

วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า
เลขที่

ใบเสร็จ
ลงวนัที่ ผู้ช าระเงิน

บัตร



ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัศุกร์ 1 คาว คุณ ศญาภสัร์  พฒัน์สิริอมร หมูสเตะ๊ เกาหลี บะ๊จ่าง ยาํสามกรอบ ขนมเป๊ียะ 300
23 ธ.ค. 59 2 คาว คุณ สุนีย ์ มะลิวลัย์ ซูชิ ขา้วป้ัน ยาํสาหร่าย ปูอดั 300

3 คาว คุณ วรพงษ ์ กรมพนัธ์ ทอดมนัปลาหมึก ปลากราย ใส้กรอกอีสาน 300
4 ผลไม้ คุณ ธญัยรัชย ์ ทรงอาษา ผกัสด 600
5
6 ขนม คุณ สมใจ  ราชชมภู ขนมไทย ลอดช่อง 300
7 ขนม คุณ มุทิตา  วีระโชติเจริญ มนัญ่ีปุ่ นเผา น่ึง ขนมเตาป้ิง 300
8 จนท คุณ บุญนาํ  เฉลิมญาติ เบเกอร่ี 300
9 เบด็เตลด็ คุณ ดุสิต  แซท สินคา้การบินไทย 600
10
11 เบด็เตลด็ คุณ จรัส  แฝงกระโทก  กอ้นสมุนไพรดูดกล่ิน สมุนไพร OTOP 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ ชนินท ์ ชลศกัด์ิพิพฒัน์ ไฟฉาย นาฬิกาขอ้มือ 600
14
15 เบด็เตลด็ คุณ วินยั  กาญจนสินธุ์ นํ้าอบสมุนไพรสูตรโบราณ สบู ่แชมพู ครีมนวดผม นํ้ามนั 300
16 เส้ือผา้ คุณ เทอดศกัด์ิ  ทวีสินธุ์ เส้ือบูติก เส้ือผา้แฟชัน่ 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ ธญัรดา  สนธิเมือง กางเกงขาสั้น 3 ส่วน ขายาว 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ มาลี  วิทูรวงค์ เส้ือผา้ ชุกแซค กรธโปรงสตรี 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ วนัทนีย ์ ชาญแพทย์ เส้ือผา้แฟชัน่ กระโปรง 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ นงนุช  พุ่มพวง เส้ือผา้แฟชัน่ เส้ือเช้ิตหญิง 600
25
26 รองเทา้ คุณ สมจิตร  เยาวมาลี รองเทา้ 600
27
28 เส้ือผา้ คุณ ชาญชยั  ผดุงเกียรตสรร ถุงเทา้ ผา้เช็ดหนา้ กางเกงกีฬา ชุดชั้นใน 600
29
30 เส้ือผา้ คุณ อจัฉรา  ซิมมณี เส้ือผา้สตรี 600
31
32 กระเป๋า คุณ กรรณิกา  ผาสุก กระเป๋าหนงัปลากระเบน เขม็กลดั 600
33
34 เคร่ืองสาํอาง คุณ งามตา  หสนานนท์ เคร่ืองสาํอาง 300

ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า
เลขที่

ใบเสร็จ
ลงวนัที่ ผู้ช าระเงิน

บัตร
วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท



ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัจันทร์ 1 คาว คุณ บุญชู  เจียกงูเหลือม มะม่วง มะม่วงนาํปลาหวาน 300
26 ธ.ค. 59 2 คาว คุณ ธญัชนก  รัตนคุณ นาํพริก ผกัตม้ ปลาทูทอด อาหารอีสาน 600

3
4 ผลไม้ คุณ ชานนท ์ เช้ือชุมพล ผลไมส้ด 600
5
6 ขนม คุณ ทวีศกัด์ิ  ศิริพนัธ์ ขา้วโพด มนั ถัว่ แห้วตม้ ใส้กรอก 600
7
8 จนท คุณ ศรีกลุ  สมสุขเจริญ ขนมไทย นํ้าส้ม ผลไม้ 300
9 เบด็เตลด็ คุณ มลิวลัย ์ ศรีธิราวิวฒัน์ แหวน พลอยแท ้ไขมุ่กแท ้หินมงคล 300
10 เบด็เตลด็ คุณ มณทช์นิชา  สิงหรา นํ้ายาลา้งท่อ สมุนไพรกาํจดัแมลง 300
11 เบด็เตลด็ คุณ นทัธมน  สิริโรจน์กุ นาฬิกาคาสิโอ ้แวน่สายตา 900
12
13
14 เบด็เตลด็ คุณ วิชาญ  ชูกิตติวิบูลย์ ยาสฟัน แปรง ผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพ 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ จาํเนียจสุข  ช่ืนนาคุล ผา้ขนหนูลิขสิทธ์ิ 300
17 เส้ือผา้ คุณ ชชัวาล  ธาราเนตร์ เส้ือเช้ิต โปโล กางเกงขาสั้น ยาว 600
18
19 เส้ือผา้ คุณ อารีรัตน์  เกาะดี เส้ือผา้แฟชัน่ ชุดนอน 600
20
21 เส้ือผา้ คุณ สมาน  ศรีรัตน์ เส้ือขาวเนปาล ลูกไม้ 600
22
23 เส้ือผา้ คุณ อจัจิมา  พวงเกตุ เส้ือผา้วยัทาํงาน สุงวยั 900
24
25
26 รองเทา้ คุณ ศษิภรณ์  พรมพิทกัษ์ รองเทา้แฟชัน่ พยาบาล 600
27
28 ชุดชั้นใน คุณ ธณัฐณ์  จงสุทธ์ิรัตน์ ชุดชั้นใน 600
29
30 เส้ือผา้ คุณ สหสั  วงษวิ์ริยะกลุ เส้ือผา้เดก็ 600
31
32 กระเป๋า คุณ ปวีณ์รัตน์  แหลมทองธนชยั กระเป๋าหนงั สตางค ์เขม็ขดัหนงั 300
33 เคร่ืองสาํอาง คุณ สุวลี  เลิศตระกลู เวชสาํอางคส์าํหรับผิวแพง่้าย 600
34

พิเศษ มูลนิธิชยัพฒันา ผกั 600

วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า
เลขที่

ใบเสร็จ
ลงวนัที่ ผู้ช าระเงิน

บัตร



ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

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

3 คาว คุณ ปรางพินท ์ เพญ็วจีกลุ เน้ือสัตวแ์ปรรูป 300
4 ผลไม้ คุณ สมยศ  ซาวทองคาํ ผลไมส้ด 600
5
6 ขนม คุณ นิพนธ์  พนัธ์ศรี เคก้เยอรมนั นมสด พาย ขนมปัง 600
7
8 จนท คุณ เดชาชยั  เจริญพร้อม อาหารทะเลแห้ง หมูกรอบ ฝอย ลูกช้ิน ขนมคบเค้ียว 300
9 เบด็เตลด็ คุณ นพ  อสัมภินพงศ์ เคร่ืองประดบั คริสตลั มุก หินสี กาํไล 300
10 เบด็เตลด็ คุณ ศกัดา  สวสัด์ิรัตติกาล ดอกไมห้อม หินมงคล ชุดกาแฟ ชุดชา 600
11 600
12 เบด็เตลด็ คุณ สมคิด  ศรีสกลุพาณิชย์ สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ยาดม ยาหม่อง 600
13
14 เบด็เตลด็ คูร กญัญาวีร์  สีดาแกว้ หนงัสือวิชาการ สุขภาพ ธรรมะ ประวติัศาสตร์ 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ วฒิุจกัร  เรณู ณ อยธุยา ถุงเทา้ ถุงน่อง 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ สมศรี  ชนะยทุธ กางเกง เส้ือไซสืพิเศษ แบรดเนม 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ จุฑามาศ  อ้ึงขจรเกีรยติ กางเกงใหมญ่ีปุ่ น กางเกง 4 ส่วน ขายาว 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ ชุติมณฑน์  บุญพาเจริญ เส้ือโปโล ชาย เช้ิตชาย 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ ฐิติภทัร  พลชยัสุข เส้ือผา้แฟชัน่สตรี 600
25
26 รองเทา้ คุณ ประสิทธ์  นวลเขียว รองเทา้เพ่ือสุขภาพ แฟชัน่ 600
27
28 ชุดชั้นใน คุณ สรคม  ฉัตรดีงาม กางเกงชั้นใน BOXER 600
29
30 เส้ือผา้ คุณ ศรัญญา  ตระกลูโชคเสถียร เส้ือผา้เดก็ 600
31
32 กระเป๋า คุณ ภิญญาวฒิุ  ศรีคาํ กระเป๋า เป้ สตางค์ 600
33
34 เคร่ืองสาํอาง คุณ อมมรรัตน์  คีรีรัตน์สกลุ เคร่ืองสาํอาง 300

ลงวนัที่ ผู้ช าระเงิน
บัตร

วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า
เลขที่

ใบเสร็จ



ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัพุธ 1 คาว คุณ ธญัญรั์ศมี  บุญญาวรภทัร์ ขา้วแช่ ยาํแหนมสด ขา้วทอด 300
28 ธ.ค. 59 2 คาว คุณ จิราพร  เตชะรัตนยนืยง กุ๋ยฉ่าย เก๋ียวซ่า ปลาไขท่อด 300

3 คาว คุณ นิจจารีย ์ อชโชติพงศ์ ปลาตะเพียน ทู ตม้เคม็ หน่อไมต้ม้ ไขเ่คม็ 300
4 ผกั ผลไม้ คุณ ธนกร  ภู่มณี ผกั พวงมาลยั กุง้สด มะพร้าว 600
5
6 ขนม คุณ อรุณี  พนัธนะสุวรรณ เคก้หนา้ต่างๆ 300
7 ขนม คุณ จิระ  ยทุธภยั ขนมเปียกปูน ขนมไทย 300
8 จนท คุณ สุพรรณี  ฤทธิจรูญ ขนมครก 300
9 ขนม คุณ พงศศ์กัด์ิ  การดี ก๊ิฟ โบว ์ท่ีคาดผม วตัถุมงคลทุกชนิด 600
10
11 เบด็เตลด็ คุณ กิตติศกัด์ิ  พณัโท สะเปร์ตะไคร้หอมไล่ยงุ เกลด็มรกต สะเปร์ไล่หนู 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ เบญจพร  ประมลบาล เขม็ขดั สนบัเขา่ กระนํ้าร้อน ชุดกระชบั 300
14 300
15 เบด็เตลด็ คุณ เกษศิรินทร์  อยูรุ่่งเรือง เคร่ืองประดบัเงิน เคร่ืองเงิน 300
16 เส้ือผา้ คุณ จนัทร์เพญ็  คลา้ยบุญนาน ถุงเทา้ทาํงาน นกัเรียน ถุงน่อง เส้ือผา้ 300
17 เส้ือผา้ คุณ สมศรี  เตชพรรุ่ง เส้ือผา้แฟชัน่ กระโปรง ชุดแซก 600
18
19 เส้ือผา้ คุณ สรีย ์ อุดมบุญเสถียร เส้ือผา้เกาหลี กระโปรง กางเกงยดื 600
20
21 เส้ือผา้ คุณ สุนนัท ์ เพช็ร์ประยรู กางเกง 3 ส่วน กางเกงลายทหาร ลายสกอ๊ต 600
22
23 เส้ือผา้ คุณ โสภิต  เครือนาชิด เส้ือผา้ผูใ้หญ่ กางเกงยดื 900
24
25
26 รองเทา้ คุณ อาํนวย  มากอยู่ รองเทา้ BONOBO ADDA 600
27
28 ชุดชั้นใน คุณ ปาณิสรา  กิตตินราสิน ชุดชั้นใน 600
29
30 เส้ือผา้ คุณ ธนพร  จิตรช่ืน เส้ือผา้เดก็ กางเกง BOXER 600
31
32 กระเป๋า คุณ จินดา  สมนึก กระเป๋า 600
33
34 เคร่ืองสาํอาง คุณ ณพรรษสร  จึงรัชตป์ระยรู เคร่ืองสาํอาง 300

วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า
เลขที่

ใบเสร็จ
ลงวนัที่ ผู้ช าระเงิน

บัตร



ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัพฤหัส 1 คาว คุณ พรทิพย ์ แกว้แสงแจ่ม หมู ไก่ ทอด ปลาเส้น หอยจอ้ ใส้กรอก คอกเทล 300
29 ธ.ค. 59 2 คาว คุณ จุติพร  สุขพนัธุ์ถาวร ก๋วยเต๋ียวหลอด กระเพาะปลา ปอเป้ียะสด ทอด 300

3 คาว คุณ บุญชู  เจียกงูเหลือม มะม่วง มะม่วงนํ้าปลาหวาน 300
4 ผลไม้ คุณ รจนา  ฮะคอ่ม ผลไมแ้ช่อ่ิม 600
5
6 ขนม คุณ พิชชานนัท ์ การดี ขา้วเหนยัวมูล ขนมปังเวียดนาม ลาว 600
7
8 จนท คุณ สมหมาย  เฝ้าหนองดู่ ไก่ทอด FFC 300
9 เบด็เตลด็ คุณ ยอดขวญั  จนัทร์ประเสริฐ ต่างหู แหวน สร้อยคอ กาํไล 300
10 เบด็เตลด็ คุณ วิลยัวรรณ  เรืองโพลง้ ส้ินคา้การบินไทย นํ้าหอม โลชัน่ 600
11
12 เบด็เตลด็ คุณ ธนพล  วฒิุยาภรณ์ ตน้ไม ้ดอกไมป้ระดบั 600
13
14 เบด็เตลด็ คุณ ดิเรก  กสิวฒัน์ จาน ชาม เมลามีน 600
15
16 เส้ือผา้ คุณ ปิติกร  สอนใจดี เส้ือผา้โปโล ชาย หญิง 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ อิสรีย ์ แซ่ล้ี เส้ือผา้วยัทาํงาน กางเกง 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ ประพนัธ์  รัศมี ชุดแซกฮ่องกง เกาหลี 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ มารียา  ชาววิวฒัน์ เส้ือผา้ผูใ้หญ่ส่งออก 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ นรินทร์  จุฑาเจริญสุข เส้ือผา้สาํเร็จรูปแฟชัน่ ทาํงาน เทศกาล 600
25
26 รองเทา้ คุณ วิทยช่ื์น  ศิริกลุชยั รองเทา้สตรีตดัเอง 600
27
28 ชุดชั้นใน ตุณ พรทิพย ์ กรีกรน เส้ือผา้เกาหลี ฮ่องกง 300
29 เส้ือผา้ คุณ เพญ็ศรี  จารุวฒิุ ชุดชั้นใน 900
30
31
32 กระเป๋า คุณ รุ่งนภา  เรืองรัศมีสรรณ์ ร่มยวีู กระเป๋าผา้ กระเป๋าผา้ร่ม 600
33
34 เคร่ืองสาํอาง คุณ เบญจมาศ  อณัติวงศ์ เคร่ืองสาํอาง 300

วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า
เลขที่

ใบเสร็จ
ลงวนัที่ ผู้ช าระเงิน

บัตร



ค่าเช่าพืน้ที่ สินค้าทีร่อจ าหน่าย ลายมือช่ือ

เป็นเงิน แสดง ไม่แสดง มีพืน้ทีข่ายจริง รับทราบ
วนัศุกร์ 1 คาว คุณ ทองดา  เวียงนนท์ แกงหอยขม แกงส้ม ตม้ขา่ไก่ แกงเห็ด 300
30 ธ.ค. 59 2 คาว คุณ กฤษณษ  ประสพสุข ใส้กรอกเยอรมนั รมครัว ก๋วยเต๋ียวลุยสวน 300

3 คาว คุณ สุรกิจ  ลีประภสัสรกลุ หมู ไก่ทอด 300
4 ผลไม้ คุณธญัยรัชย ์ ทรงอาษา ผกั 600
5
6 ขนม คุณ สัจจา  อินทร์อุดม ขนมคบเค้ียว 3 ถุง 100 บาท 600
7
8 จนท คุณ ศิริรัตน์  มณีเจียร นมหนองโพ 300
9 เบด็เตลด็ คุณ วิชยั  วอ่งชล แวน่ตา นาฬิกา สร้อยขอ้มือ ลูกปัด ปากกา 600
10
11 เบด็เตลด็ คุณ ดาราวรรณ  ดาราภูมิ ชอ้น จาน แกว้ เซรามิก ชุปเปอร์ศรีไทย 600
12
13 เบด็เตลด็ คุณ สมพร  แสงนิล อุปกรณ์เคร่ืองเขีย 600
14
15 เส้ือผา้ คุณ สมชาย  บูรณสถิตนนท์ รูปภาพ กรอบรูป ธงชาติ นาฬิกา ไมตี้ยงุ 300
16 เส้ือผา้ คุณ นิวตัร์  มีมาก เส้ือผา้ผูใ้หญ่ 600
17
18 เส้ือผา้ คุณ วิลารรัตน์  มีมาก เส้ือผา้สุงวยั แจก็เกต็ 600
19
20 เส้ือผา้ คุณ นยันาฎ  นาคคาํ ชุดแซก ชุดทาํงาน 600
21
22 เส้ือผา้ คุณ อภินนัท ์ ทองเจือนฤมิตร เส้ือผา้ 600
23
24 เส้ือผา้ คุณ อุมาภรณ์  แกว้กลา้ เส้ือผา้แฟชัน่ ชุดแซก กางเกง 600
25
26 รองเทา้ คุณ เจษฎา  เวชวิชาการโลหะ รองเทา้เพ่ือสุขภาพ พยาบาล 600
27
28 ชุดชั้นใน คุณ บวัจนัทร์  ม่ิงคาํ ชุดชั้นใน ชุดนอน 600
29
30 เส้ือผา้ คุณ ธนพร  แซ่ผู่ ชุดทหารเดก็ เส้ือผา้ผูใ้หญ่ 600
31
32 กระเป๋า คุณ ณัฏฐวฒิุ  มะณีจนัร์ กระเป๋าสะพายขา้งแฟชัน่ สตางค์ 600
33
34 เคร่ืองสาํอาง คุณ ศกัด์ิชยั  เตชะธนะวฒัน์ เคร่ืองสาํอางค์ 300

วนัทีข่าย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า
เลขที่

ใบเสร็จ
ลงวนัที่ ผู้ช าระเงิน

บัตร
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