สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
คาขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ประจา............เดือน
เรี ยน

ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน
ประจาทวีทรัพย์
บัญชีเลขที่

ออมทรัพย์ออมสุ ข

E - saving

-

ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

วันที่......................................................................................
ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว )..................................................................................................................................................................
สมาชิกเลขที่.............................................................
มีความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพยพิเศษ
ประจา ระยะเวลา........................เดือน
1.
2.
3.

4.
5.
6.

ออมทรัพยพิเศษทวีสิน
ประจาทวีทรัพย์

ออมทรัพย์ออมสุ ข
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

E - saving

ชื่ อบัญชี.........................................................................................................จานวนเงินที่ขอเปิ ดบัญชี....................................บาท
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า
อายุ..................ปี
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.................................. หมู่ที่................ หมู่บา้ น............................................................ ซอย............................................
ถนน....................................................... แขวง / ตาบล........................................................ เขต / อาเภอ...................................................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณี ย.์ .................................
ตาแหน่ง....................................................................สังกัด....................................................................โทรศัพท์......................................
บัตรประจาตัวข้าราชการ / บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่
วันหมดอายุ.................................................................
เงื่อนไขการสั่งจ่ายเงิน.................................................................................................................................................................................

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ / เงินฝากประจา/เงินฝากประจาทวีทรัพย์
1. การเปิ ดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ผูฝ้ ากต้องกรอกรายการในคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝากระบุเงื่อนไขข้อตกลงในการฝากและให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้กบั สหกรณ์
2. การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ ที่อยูห่ รื อเงื่อนไข ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมกับให้ตวั อย่างลายมือชื่อ ที่อยูห่ รื อเงื่อนไข
ที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง
3. การเปิ ดบัญชีเงินฝากและการฝากเงินเพิ่มเติมทุกครั้ง ต้องเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่าที่สหกรณ์กาหนด
4. สหกรณ์จะมอบสมุดคู่ฝาก ผูฝ้ ากจะโอนเปลี่ยนมือ แก้ไข หรื อฉี กแผ่นใดแผ่นหนึ่ งมิได้ และควรเก็บรักษาสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัยถ้าชารุ ดหรื อ
สูญหายต้องรี บแจ้งให้กบั สหกรณ์ทราบทันที
5. ทุกครั้งที่ฝากหรื อถอน ผูฝ้ ากต้องนาสมุดคู่ฝากมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เพื่อลงรายการฝากหรื อถอนแล้วแต่กรณี ผูฝ้ าก
ต้องตรวจทานจานวนที่นามาฝากหรื อถอนและยอดคงเหลือให้ถูกต้องทุกครั้ง
6. เช็คหรื อตราสารอื่นๆ ที่เปลี่ยนมือได้ที่ผฝู ้ ากได้นามาฝากสหกรณ์ สหกรณ์จะรับไว้เพื่อเก็บเท่านั้น ผูฝ้ ากจะถอนเงินจานวนนี้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์เรี ยกเก็บ
ได้เรี ยบร้อยแล้ว ถ้าหากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ผูฝ้ ากต้องมาขอรับคืนไปจัดการเรี ยกเก็บเอง
7. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากหรื อใบรับฝากที่จะถือได้วา่ ถูกต้องนั้น จะต้องตรวจสอบตรงกับบัญชีของสหกรณ์แล้วเท่านั้น
8. ดอกเบี้ยที่ผฝู้ าก ได้รับไปก่อนแล้ว หากเกินกว่าดอกเบี้ยที่พึงได้รับ ผูฝ้ ากยินยอมให้สหกรณ์หกั ดอกเบี้ยส่ วนที่เกินชดใช้จากดอกเบี้ยคงค้างอยู่
หรื อจากเงินต้นเงินฝากจากบัญชีเงินฝากได้
9. เงินฝากเมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามข้อตกลง ผูฝ้ ากยินยอมให้สหกรณ์ถอนต้นเงินฝากสมทบกับดอกเบี้ยที่พึงได้รับ นาเข้าบัญชีรวมเป็ นต้นเงินฝาก
ในครั้งต่อไปได้ สาหรับเงินฝากประจาทวีทรัพย์ จะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่มีกบั สหกรณ์ตามที่สมาชิกได้แจ้งไว้
10. เมื่อผูฝ้ ากถึงแก่กรรม ผูจ้ ดั การมรดกหรื อทายาทของผูฝ้ ากมีสิทธิ์ที่จะรับเงินคืน โดยนาสมุดคู่ฝากเงินและหลักฐานต่างๆเพื่อพิสูจน์ต่อสหกรณ์
จนเป็ นที่ประจักษ์แจ้งแล้ว สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนเงินให้

-2ข้าพเจ้าได้ทราบข้อตกลงและเงื่อนไขการรับเปิ ดบัญชีเงินฝาก ข้าพเจ้าตกลงยอนยอมปฏิบตั ิตามระเบียบการและเงื่อนไข
ดังกล่าว รวมตลอดจนระเบียบอื่นใดของสหกรณ์ทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

......................................................................
(
)
ผูข้ อเปิ ดบัญชี

ผูร้ ับเปิ ดบัญชีโดย...................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
อนุมตั ิโดย..............................................................ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ
ลงวันที.่ ..................................................................

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ฝากเงินประเภท...............................................................
ชื่ อผูฝ้ าก......................................................................................

บัญชีเงินฝากเลขที่............................

ตัวอย่างลายมือชื่ อ
1.

....................................................................................................

2.

....................................................................................................

3.

....................................................................................................

เงื่อนไขการถอนเงิน..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ทะเบียน
ชื่อ-สกุล
953004 นาง มนัสนันท์ ราชาวงษ์
953005 นาย อุสมาน โต๊ะแอ
953009 นาย ประวิน อ่วมเชิดฉาย
953010 นางสาว สุ รียพ์ ร สว่างพันธ์
953011 นางสาว วรรธนา อ๊อตศิริ
953012 นาย นคร เกิดศิริ
953013 นาง กุมารี พูลสุ ขสมบัติ
953014 นาย ภูมิภทั ร์ แดงวัง
953016 นาย วุฒิศกั ดิ์ ศิริกิจ
953017 นางสาว ศุภิดา กันยาบุญ
953018 นางสาว ธราฎา ทองสําฤทธิ์
953020 นาง ฐปนีย ์ มานะอัมพร
953021 นางสาว นุชริ นทร์ ทองชาติ
953022 นาง ทิภาพร สร้อยคํา
953025 นาง ปภธนัชพร สุ ขเสริ ม
953026 นางสาว ปราณี ศิลาวิเศษ
953027 นาย จักรกฤษณ์ ช้อยสระน้อย
953028 นางสาว ปิ ยะฉัตร บุญทา
953029 นางสาว จิณภัค ประจันต์
953031 นาย ศักดิ์สิทธิ์ อุทธามาตย์
953032 นางสาว จันทกานต์ คํามาโฮม
953033 นางสาว นฤมล จันทร์ประเสริ ฐ
953034 นาง สุ กญั ญา ชอบมี
953035 นางสาว สุ รินทร์ ตุริตะ
953036 นาง รวิสรา กุญชรริ นทร์
953038 นางสาว อันธิกา ทองสุ กใส
953042 นาย ชํานาญ เพ็งวิภาศ
953043 นาย แมนสวง สิ ไสย
953044 นาย ฤทธิชยั เสมานู
953045 นาง เพ็ญนภา จงเจตน์ดี

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

953046 นางสาว ณัฐพร เลิศสัฒนนนท์
953047 นาย สุ รวัฒน์ เลิศสัฒนนนท์
953048 นางสาว ปุณญาภา อิ่มจิตต์
953050 นาย ประสิ ทธิภาพ แก่นผา
953051 นางสาว ลักษิกา คอนแหยม
953054 นาย เศรษฐบุตร กลิ่นคง
953059 นางสาว โสภิตา นิติกิตเจริ ญวงศ์
953060 นางสาว วาสิ ตา แก้วกิตติวฒั น์
953061 นางสาว สุ ภาพ กิตติราช
953067 นาง ไพลิน มณฑลอมรสุ ข
953069 นางสาว รัชดา แสงพิทกั ษ์
953070 นาง นิภาภรณ์ สุ ภาศรี
953071 นาง ศริ นทร์รัศม์ จันทร์อุ่น
953076 นางสาว ณัฐธยาน์ ธนวรศาสตร์
953077 นาง จิรภา ศรี ละไม
953078 นาย ก้อง ไพนอก
953080 นางสาว นนทภรณ์ วรภัทร์
953081 นาย ธริ นทร์ วรภัทร์
953082 นาง คําพอง วงศ์จอม
953084 นางสาว สุ ภารัตน์ ศิริสงค์
953085 นาง ศรัญญา ทรัพย์สิน
953086 นางสาว ประเทือง บุญจันทร์
953088 นาง พิมพ์รัตน์ แดงสี พล
953090 นางสาว อภิญญา ชัยประทุม
953091 นาย ธงชัย รัตนาภรณ์
953092 นางสาว นิภา เรื องรุ่ งโรจน์
953093 นาย กุลธวัช เรื องพงษ์
953099 นางสาว พรนภัส ฟ้ ากระจ่าง
953100 นาง นุชนารถ สุ่ มมาตม์
953101 นางสาว ศริ นรัตน์ ศิริเวชพงษ์กลุ
953102 นางสาว ลักคนาพร จันทรเสนา
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92

953103 นางสาว เสาวณี ย ์ อินทะเสน
953104 นางสาว มนปริ ยา บุญมี
953105 นาง ชลลดา เหง้าพรหมมินทร์
953106 นาย เชาวลิต อุตทะบุตร
953107 นาง พิมพ์พรรณ มีบุญ
953108 นาง อัปสร ประทุมชัย
953110 นางสาว ชุณาฎา แก่นสาร์
953111 นางสาว จันทา เทพสุ นทร
953112 นางสาว ดนยา โพธิ์นิล
953114 นาย ดํารงค์ จันทะม่วง
953116 นาง สุ ภาภรณ์ ถีสูงเนิน
953118 นาง ละออง สังข์ทอง
953119 นาง เพชรรุ่ ง มาลามาศ
953120 นางสาว วรัญญา แก้วราเวียง
953121 นาย จักราวุธ สรรเสริ ญ
953122 นาย รัศมี สี กานาม
953123 นาย นพดล วงศ์พิมล
953124 นางสาว สายหยุด ธารจันทร์
953125 นางสาว กัญญาณัฐ หมื่นปั ญญา
953130 นางสาว ลนิตา คําอุปถัมภ์โชค
953131 นาย คมสัน ทองศูนย์
953132 สิ บเอก ราชันต์ ชมภูสาร
953133 นางสาว กัญจน์รัตน์ ภูเกิด
953134 นาย สุ ริยน สุ วรรณโคตร
953135 นาง ศศิมา ทองทิพย์
953136 นางสาว สุ ภรณ์ ประสิ ทธิพงศ์
953137 นาย กําพล วัตภักดี
953140 นางสาว ปิ่ นนุช เกตุแก้ว
953141 นางสาว จินตนา ยนจอหอ
953144 นาย ณรงค์ เจริ ญธรรม
953146 นางสาว วิไลพร วงษ์ซา้ ย

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

953150 นาง นิตยา ดวงจันทร์
953153 นาย อภิชยั คุณอนันต์
953154 นางสาว จามจุรี โฮ่สกุล
953156 นาย บุญทัน คิดที
953159 นางสาว สุ ภา ป้ อมลอย
953161 นางสาว นริ ศรา ทองเรื อนดี
953162 พ.จ.ต. วาสนา จุเมือง
953165 นาย สุ พฒั น์ ณ นคร
953166 นาย อาคม เครื อสุ วรรณ
953168 นางสาว ชลวิภา ศิริยทุ ธ์วฒั นา
953169 นางสาว สุ ขนิสา วรประยูร
953172 พ.อ.อ. สายพันธ์ ศัยยกุล
953173 นาย มูล พันเดช
953174 นาง แจ๋ ว พันเดช
953177 นางสาว พชร สวัสดิรักษ์
953178 นางสาว วราภรณ์ แก้วขาว
953179 นางสาว อัญชสา วรรณโกวิท
953181 นาง อัมพร แซ่พู
953184 นางสาว ณัฐกานต์ อ่องสอาด
953185 นาย ณัฐวุฒิ อ่องสอาด
953187 นาง ศิริภทั รา ปั ทมโยธิน
953188 นางสาว สุ นิตา สุ นทราภิวฒั น์
953190 นาย สุ ขมุ พลอยส่ องแสง
953192 นางสาว สุ กญั ญา น้อยมี
953195 นาย อดิศกั ดิ์ สอนเฒ่า
953196 นางสาว ศลิษา สุ ขสมบูรณ์
953198 นางสาว จันทนา กิ่งลัดดา
953200 นาง วรรณศิริ แสงประทุม
953202 นาย สมศักดิ์ เลียงแก้วประทุม
953204 นางสาว ส่ งศรี โชติจารุ ไชยา
953205 นาง พเยาว์ แก้วประดับ
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953208 นางสาว วรรณา คงตรี แก้ว
953213 นาย จันทร์ เทวะ
953215 นาย ไพบูลย์ศกั ดิ์ โบสุ วรรณ
953218 นาย ณัฐพงศ์ สุ ทธิไชย
953219 นาย สรวิศ สุ ทธิไชย
953221 นาง ดวงกมล ทับเวช
953223 นาย ชัยยา กัณหา
953224 นาง ณัฐนรี เสี ยงลํ้า
953225 นางสาว แคทรี ยา มีลา
953226 นางสาว ณัฐนารี นวานุช
953227 นาย สมบูรณ์ ไตรสรณะวัฒนาคม
953228 นางสาว อิงขวัญ วราหกิจ
953230 นาย ไพโรจน์ เทียนสุ วรรณ
953231 นางสาว สุ ชญา บัวศรี
953234 นาย จํานง เนตรพุกกณะ
953235 นางสาว นีรัมพร ศรเจริ ญ
954001 นาย ปั ญญาพล ภัทรนาวิก
954005 นาย ภวิน อัธยาพร
954006 นางสาว กนกวรรณ แย้มทับ
954007 นาง ฉลวย จันทร์สาํ ราญ
954008 นางสาว อุไรพร แจ่มยิง่
954013 นางสาว อรอุมา อัจจิมารังษี
954014 นาย สราวุธ เปี ยนรัมย์
954017 นาง พรพรรณ เทียนสิ น
954019 นาง นงเยาว์ พนมชัยชยวัฒน์
954022 นาง บังอร คลังศรี
954030 นาง ประไพ จูอาภรณ์
954031 นางสาว สายสุ นีย ์ ฉันท์เจริ ญวนิช
954033 นางสาว ภารดี ทิพเสนา
954034 นางสาว สาริ ณีย ์ แสนวัง
954037 นาย สมวงษ์ พุกมาลา
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954040 นาย นันทวัฒน์ นันทวัฒนภิรมย์
954041 นางสาว วันดี เกิดมงคล
954042 นาย อานันท์ ขันคํา
954043 นาง ศรี รูญ ขันคํา
955002 นางสาว พัชราภรณ์ สายเพอ
955003 นางสาว ศุภญา วิจิตรตะธรรม
955004 นางสาว อนุสราพร ด้วงลําโกน
955005 นางสาว ภัทรวรรณ โล่ห์ประธาน
955013 นาย ชิตพันธ์ ฉัตรเนตร
955014 นาง หนึง แซ่ง้ งั
955015 นาง สุ กญั ญา รู ปสู ง
955016 นาง สุ นีย ์ พูลทรัพย์
955019 นางสาว พิริยาพร ภูสมปอง
955020 นางสาว กัลยาณี พร้าวไธสง
955025 นางสาว ไตรรัตน์ อธิปัตยะวงศ์
955026 นาง ชัชพร สายวงศ์
955028 นางสาว ศรัญพร ประดับหยิว่
955029 นางสาว วัชรา พัสลัง
955034 นางสาว เสาวภา สุ ขหอ
955036 นางสาว มธุสร เกตุมีชยั
955037 นาย ภัทรพงศ์ ไชยสงค์
955038 นาย เสรี เหล่าสุ ขศรี งาม
955041 นาย ฐิติ ดอกเรี ยง
955043 นาย กรมิษฐ์ ขุนรัตเวก
955046 นาย ศาตนันท์ ดวงนิล
955047 นางสาว นภัสวรรณ์ ธัญไวพจน์
955048 นางสาว ขวัญใจ สี สนั ต์
955049 นางสาว ทิพย์วรรณ ห้องสวัสดิ์
955053 นางสาว รพีพรรณ เสามัน่
955054 นาง หฤทัย เลิศวงศ์กวิน
955058 นาง อุไรวรรณ คุโณทัย
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955059 นาง สุ ดธิดา จาบทะเล
955060 นาย สุ ขชัย บรรเทาแท้
955061 นางสาว ดวงพร แซ่เอี้ยว
955062 นางสาว ดวงดาว ขุนชุ่ม
955065 นาย สะอาด พูนศิริ
955066 นางสาว รัตนา บุญเฮ้า
955069 นางสาว เพ็ญนภา เรื องเศรษฐี
955070 นาย เอก นิยมทอง
955071 นางสาว เกศกนก สาริ คบุตร
955074 นางสาว ผุสดี เรื องบูชา
955076 นางสาว จารุ นนั ท์ นามนู
955077 นาย ภูตินนั ท์ พรหมศร
955079 นางสาว ธิฌาภัทร นามวงศ์
955080 นาง ไสว ผ่านเมือง
955081 นางสาว มณฑินี รู ปสู ง
955083 นาย ต่อศักดิ์ เวยยาวัจมัย
955084 นางสาว ยลดา เกียรติกมลกุล
955086 นางสาว จุฑามาศ เทพประสิ ทธิ์
955087 นาย ดารพุธ ศรี ธรรมวุฒิ
955089 นางสาว ดวงพร น้อยเรื อง
955090 นาย ชัยวรงค์ แสนศรี
955091 นาย มงคล ยุน่ สมาน
955092 นาง ชุลี ยุน่ สมาน
956002 นาง เบ็ญจวรรณ ศรี ละไม
956004 นางสาว นิศารัตน์ สุ ทธิทรัพย์
956007 นางสาว ธันย์นิชา อิงคุธรรมทัศน์
956012 นาย มนัสวี ทักษเดช
956016 นางสาว เสาหฤท นิตยวรรธนะ
956020 นาย ฐิติพงษ์ ปิ ยะ
956021 นาง วารุ ณี ชํานาญศรี เพ็ชร
956022 นาง บุญชู ติยะวัฒน์
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956023 นางสาว รุ จิรา คําอ่อง
956027 นางสาว ปั ณฑารี ย ์ ช่วยศรี
956029 นาง วัลภา เรี ยงจารุ สมบูรณ์
956030 นาง วัฒนา ประพฤติดี
956031 นาย ภัทร วิษณุพรชนินทร์
956032 นาย เรื องโรจน์ สุ ขะวิริยะ
956034 นางสาว ประภัทรา เสมรบุณย์
956035 นาย เดชพัฒน์ มัน่ คงหัตถ์
956047 นาย ชยุต พิหเคนทร์
956049 นาย เจษฎา พงษ์ธนะเศรษฐ
956051 นาง สุ จรรยา ศิริไชย
956052 นาง หนึ่งฤทัย ธรรมรส
956053 นางสาว ศุภรัตน์ นะรมรัมย์
956054 นางสาว อภิรดี ประถมของ
956055 นางสาว สิ รินภา วงศ์อริ นทร์
956056 นางสาว ยุพา ศรี นวล
956057 นาย อัครพล กากองทุ่ง
956059 นาย สมบัติ ธรรมวงค์
956060 นาง ปกาสิ ต ยนต์สาํ อางค์
956061 นางสาว อลิษา ทินกรวงศ์
956064 นาย จักรี ชมเชย
956065 นาย บุลากร กองแก้ว
956066 นาง บุญเทียน กระเบา
956067 นางสาว สุ ภานัน กองแก้ว
956071 นางสาว บุตตา เสมอภักดิ์
956075 นาง ประไพ สอาด
956081 นาง นรากร พงศ์ประไพพร
956084 นาย สมคิด ควรนิยม
956086 นาย พงศ์กรณ์ ปุบผาโสมตระกูล
956092 นางสาว กีรติกาญจน์ บ่อเกิด
956093 นางสาว อรทัย สุ ภะเดช
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956095 นาง น้อมจิตต์ คุณมณี
956096 นาง วราพร แสงทอง
956099 นาง บุบผา แสงรัตนมณี เดช
956101 นาย อภิชยั บํารุ งพงศ์
956102 นาง สุ รีย ์ ลักษมีธนานันต์
957001 นาย วรศักภทร มธุรพฤกษ์
957002 นาย สุ วิทย์ สี ใจ
957003 นาง อารี ย ์ จิวรพันธ์
957005 นางสาว สรี ยา หิ นทอง
957006 นาง สุ ภรณ์ คัมโพส-ตอร์โตชา
957007 นาง กุลวดี ฤกษ์สมบูรณ์ดี
957009 นางสาว จันทิพา บัวทอง
957014 นาง สุ พร สิ มารัตน์
957017 นางสาว ณัฐธนนท์ กัลยาพิเชฏฐ์
957018 นางสาว ธนันท์ลดา จําปาคํา
957019 นาย สุ นทร ทองสุ ข
957020 นางสาว วันเพ็ญ ชาญชัย
957021 นาง กัญญา ธันวานนท์
957024 นางสาว สุ ดารัตน์ หวังเกตุ
957032 นางสาว รดา เชื้อสวัสดิ์
957035 นางสาว ธัญดา เทียมพงศ์
957036 นาง ลัดดาวัลย์ หงส์เชิดชัย
957038 นางสาว อรัญญา คณาประเสริ ฐกุล
957039 นางสาว คัชริ นทร์ วัฒนศัพท์
957040 นาย พิเชษฐ์ ชาติสนั ติกลุ
957041 นางสาว ญนิณี อนุศิษฎ์วิวฒั น์
957042 นาย จิรฐิตม์ อนุศิษฏ์วิวฒั น์
957048 นาย ภานุ ประธานทิพย์
957049 นาย ยงยุทธ ประธานทิพย์
957050 นางสาว อนาวัล ประธานทิพย์
957051 นาย ไชยวัฒน์ คูณขุนทด
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957055 นางสาว ปิ ยะทิพย์ พงษ์กิตติหล้า
957056 นาง อรุ ณโรจน์ ลือสี
957057 นาง กัญณัฏฐ์ โสฬัสประเสริ ฐ
957058 นาง สุ วฒั นา สุ ขวัฒนศิริ
957062 นางสาว แสงสิ ริ อยูอ่ าํ ไพ
957063 นาง ล้วน เนตรสว่าง
957064 นางสาว กิ่งฟ้ า วิสุทธิ
957065 นาย สมประโชค ปิ ยะตานนท์
957066 นางสาว ณัฐกานต์ สุ วรรณอัตถ์
957068 นาง จันทรพิมพ์ ยศเจริ ญกิจ
957073 นาย อภิชาติ จรุ งจิตต์
957074 นางสาว ธัญรส จรุ งจิตต์
957076 นาง สาลี่ กัลยาณมิตร
957083 นาย ธีระ นาคะยืนยงสุ ข
957086 นางสาว ณัฐภา ใจผาสุ ข
957091 นาย ก้องสิ ทธุ์ เหลืองเรื องรอง
957094 นางสาว ชวิศา ใจผาสุ ข
957098 นางสาว ฐานรัตน์ เกษมโภคากุล
957109 นางสาว กรรณิ กา ศรี ไกรยุทธ
957114 นางสาว นงนารถ ร่ วมไทย
957115 นางสาว วนิดา ผิวดํา
957116 นางสาว กัลยาภรณ์ บุญธรรม
957118 นาง ถิระวัฒน์ องอาจ
957119 นางสาว นิธินาถ สุ ขอยู่
957125 นางสาว ไปรยา ศักดิ์พิบูลย์จิตต์
957126 นางสาว ณัทธมน ศักดิ์พิบูลย์จิตต์
957138 นางสาว เสาวนีย ์ นําเบญจพล
957142 นาย ประวิทย์ คุปตานนท์
957143 นาย เกษศักดิ์ เจริ ญพานิช
957144 นางสาว นิชา เก้าเอี้ยน
957146 นาง อ๋ า ซิบเข
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957147 นาย วิลาศ นาคะยืนยงสุ ข
957151 นางสาว ยุวนีย ์ สุ ขภาพสุ ข
957152 นาย วีรวิทย์ บุญมีพิพิธ
957157 นาย ศราวุฒิ เตโช
957162 นางสาว วรรณรักษ์ ใจกล้า
957163 นางสาว พุทธพร เภาภู่
958004 นางสาว อติกานต์ นันทสุ รศักดิ์
958006 นาย นิพนธ์ ปิ ยะกุลเกียรติ
958007 นางสาว ประจวบ ประพันธ์พกั ตร์
958008 นาย ชัชวัสส์ ชลเกตุ
958009 นาง อรณิ ช ทาว์นเซนต์
958011 นาย มานพ ณ พัทลุง
958018 นาง กนิษฐา จตุรภัทรศักดิ์
958023 นาย วามินทร์ สันทูลทัต
958024 นาย ปิ โยรส สันทูลทัต
958026 นาง สุ นนั ทา ธนาวนิช
958029 นาย เผด็จ อานัญจวณิ ชย์
958031 นาย สมชาย นิลพราหมณ์
958032 นาง เสภา ศรี สุภร
958033 นาย บัญชา ภูวพานิช
958035 นางสาว อรุ ณวรรณ โรจนวิริยาภรณ์
958040 นาย ภัทราวุธ รัมมะรัตน์
958041 นางสาว ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์
958043 นาย พลจักร์กช บดีนิธิวตั น์
958044 นาย วรทย์ เมธาพิพฒั น์
958045 นาย สุ พฒั น์ มาถาวร
958046 นางสาว รุ จานันทน์ บดีนิธิวตั น์
958048 นาย เสกสรร จันทรัศมี
958051 นาง ศิวาพร คงปรี ชา
958052 นางสาว ศศิ วรกุลปัญญาเลิศ
958059 นางสาว กาญจนา ชัยสุ ขสังข์
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958060 นางสาว ปภาวริ นทร์ ทองตําลึง
958062 นาง นุจรี ย ์ สุ คนธ์ขจร
958065 นางสาว เบญจมาศ ทองคําปั้น
958066 นาย ศศิพงศ์ กองทอง
958071 นาง นุชนาฏ โพธิ์สุ
958073 นางสาว วริ นทร วัชรานุกรู
958074 นางสาว วรันธร วัชรานุกรู
958077 นาง ทองแย้ม สวนเวียง
958078 นาย จริ นทร์ ยุคแผน
958079 นางสาว ลสิ ญา วงษ์เอียด
958080 นางสาว สุ มาลี ชินสงวนเกียรติ
958081 นางสาว จตุพร อธิปัตยะวงศ์
958083 นางสาว วารุ ณี ทองประเสริ ฐ
958085 นางสาว ดวงกมล ไทรไกรกระ
958086 นาง ขวัญจิตร เมตตาพล
958087 นางสาว อรอุมา ตีระศรี
958090 นาย สันต์สุวรรณ ชั้นสถาพรกุล
958093 นางสาว ศิณิชา ปั ญญาธัญญะ
958094 นางสาว ปภาวดี ปั ญญาธัญญะ
958095 นาย อัครทัศ สังข์มงคล
958098 นางสาว ศันสนีย ์ ชั้นสถาพรกุล
958099 นางสาว ประภา วรรณประเสริ ฐ
958100 นาย อดิศกั ดิ์ บัวขม
958101 นาย พนมชัย พนมชัยชยวัฒน์
958104 นางสาว จิราภรณ์ ปฐมพาณิ ชย์พงศ์
958107 นางสาว กัญญากร ศรี กญั ญา
958110 นางสาว น้องนุช วิบูลย์ศรี
958112 นางสาว ประคองทรัพย์ วิภาธนกิจ
958113 นางสาว ดรุ ณี ไชยชาติ
958118 นาย ภควันต์ จิยะพงศ์
958124 นาย วัชริ นทร์ อุทยั เรื อง
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958125 นาย สิ รภพ ธนะมูล
958126 นาง เพียงเพ็ญ จุฬามณี
958127 นางสาว ธัญลักษณ์ สมพงศ์
958129 นาย ยุทธการ เป็ ดทอง
958130 นางสาว สมลพร ลาภมา
958133 นาย เผ่าพัชร ครุ ฑโภไคย
958134 นาง พุฒิพร ศราธนะชัย
958138 นางสาว กัลปังหา คุณาพัทธ์
958139 นาย ประทีป โรจน์ศิริกลุ กิตติ
958141 นาย เริ่ มพงศ์ นราภาสจรัส
959002 นาย ณัฐชนน รู ปสูง
959003 นางสาว พวงแก้ว ปิ ยะตานนท์
959006 นาง ปริ ษา วรรณ์กาล
959007 นาย ฐิติพล สุ นทรจิตต์เจริ ญ
959008 นางสาว อรรจนภา สิ กเสน
959009 นาย ธีร์ เลขะวณิ ช
959011 นาย สิ ทธิพฒั น์ เอนกบุณย์
959014 นางสาว วีราภรณ์ รัตนรุ จิกร
959015 นางสาว ณัฐริ นทร์ ภูษิตโภยไคย
959016 นางสาว เบญจวรรณ โพธิโชติ
959019 นาง บุญรอด ศรี พญั ญะ
959020 นาย วชิวธุ อยูอ่ าํ ไพ
959021 นาย สัญญา ตั้งพงศ์ประสิ ทธิ์
959022 นางสาว นภษร เอี่ยมอรุ ณ
959023 นางสาว ปรางค์ทิพย์ จันทร์ผอ่ ง
959024 นางสาว ฐานิส พยัคฆพงษ์
959025 นางสาว ชาณิ กา วิชยั ตะ
959026 นางสาว ภัทรวดี ฉิมพาลี
959027 นางสาว สมฤดี ศิริเลิศ
959028 นางสาว กําไล เสมอกิจ
959031 นางสาว วราวรรณ ทองศรี
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959032 นางสาว นงลักษณ์ นากบัวแก้ว
959033 นางสาว จารุ พร ธีรกุลวาณิ ช
959035 นางสาว จันทร์ทิพย์ เสลาคุณ
959036 นาย นิยม เตียวมณี
959037 นางสาว ณัฐชนัญ กองโชคปัญญา
959045 นางสาว เพ็ญพิชชา ชูไธสง
959046 นาย ธเนศพล ชมจุรัย
959049 นาย วุฒิชยั ล้วนโกศล
959051 นาง สุ ภตั ตา ศรี สอาด
959052 นางสาว ภรณี ธรรมวงศ์ชยั
959053 นางสาว ดวงฤทัย สิ งห์คาํ
959057 นางสาว ปิ ยะนุช กาญจนสาลักษณ์
959058 นางสาว สุ วรรณา พัชลาลัย
959061 นาย ปรัชญ์ แสงรัตนมณี เดช
959065 นางสาว พิมพวัลย์ ช่อเจริ ญ
959066 นางสาว กรรณิ การ์ ช่อเจริ ญ
959067 นางสาว ประไพ วงษ์สา
959071 นางสาว ชยาภา ศิริศกั ดิ์โสภา
959075 นางสาว ลักษณา อ่วมพ่วง
959076 นางสาว อภิญญา เปิ ดปัญญา
959078 นางสาว จิตนันท์ มีนไชยอนันต์
959079 นาย มงคลชัย วงษ์ระวีวฒั น์
959080 นางสาว กมลรัตน์ มงคลเพชร์
959082 นาย ปิ ยะวัฒน์ ธนวรศาสตร์
959083 นาย สุ วฒั น์ ทัศนียรัตน์
959084 นางสาว เกศสุ ดา ศิริศรี วรารักษ์
959085 นางสาว กฤติยา เกิดวิบูลย์เวช
959087 นางสาว สุ นิสา นันทสิ งห์
959090 นางสาว พรพรรณ บุญสว่าง
959095 นาง สุ นทรี แย้มเผือ่ น
959096 นางสาว สมลักษณ์ ไตรโสภา
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959097 นาย บัญชา รัมมะรัตน์
959098 นาย วีระชัย พิหเคนทร์
959100 นางสาว สมลักษณ์ สมบุญ
959101 นาย สถิตย์พงศ์ คําเถียร
959104 นาย ณัฐพล ณ นคร
959105 นาง ชนิดา ครุ ฑโภไคย
959106 นาง กฤษฎาพร เฮงพัฒนา
959107 นางสาว พุททิพา เฮงพัฒนา
959108 นาง นวรัตน์ ฐิตยารักษ์

