โอนเบิกตรง 30 มีค.64
น.ส.กรกนก เปรีย
่ มหมืน
่ ไวย์
น.ส.ศิรก
ิ าญจน์ เกิดพร
น.ส.อุษณีษ์ งามศักดิ์
นายเอกรัตน์ ฤทธิก
์ ระจาย
นายไพรัช พงษ์วเิ ชียร
น.ส.กมลทิพย์ ศศิธร
น.ส.บุญสม โพธิอ
์ น
ุ่
นายประยงค์ นกแย ้ม
น.ส.นิสด
ุ า ทองคาพันธ์
นายศรัณย์นพ อินทเสน
น.ส.พันธุท
์ พ
ิ ย์ ปานกลาง
นายฉัตรชัย บุญมี
นายซูลกีฟลี สะมะแอ
นายวัชระ สิทธิ
ิ ขันสัมฤทธิ์
นายพิชต
น.ส.ประภา ธารเนตร
นายไพรัช พงษ์วเิ ชียร
น.ส.กมลทิพย์ ศศิธร
นายสมชาย ยอดเณร
น.ส.บุญสม โพธิอ
์ น
ุ่
นายประยงค์ นกแย ้ม
นางนิสา มีแสง
นายเสน่ห ์ ไตลังคะ
น.ส.วัลยา บุญเลิศ
น.ส.นุชนภางค์ สุวรรณเทน
นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย
น.ส.ศิรพ
ิ ร เผือกยิม
้
นายวิวฒ
ั น์ สวยสม
น.ส.สุจต
ิ รา ไทยเทศ
นางชุตม
ิ ณฑน์ ยศกันโท
น.ส.ลิขต
ิ พลยศ
ั สุขเกษม
นายกิตติชย
นายธนัท จิว๋ วิเศษ
นายธนัท จิว๋ วิเศษ
นางนวรัตน์ จันทรพิทักษ์
น.ส.ศิรพ
ิ รรณ ทิมทับ
น.ส.พวงพิศ พันธ์สาโรง
น.ส.อุดมลักษณ์ อินทรกาแหง
น.ส.อัมพิกา เคนศรี
น.ส.พิมพิลย
ั นวลละออง
น.ส.สุมาลี กลางสุข
นางมนต์ระวี มีแต ้ม
น.ส.วิมลรัตน์ ราชสีหส
์ ข
ุ
นายกฤษณ์ พฤกษพงศ์
นายศักย์ พานิช
นางสงวน วงศ์ศรี
น.ส.ยุวธิดา รืน
่ อารมณ์
นางสุกญ
ั ญา กสิกรณ์
น.ส.ธัญญรัตน์ ภัทรโท
น.ส.กนกอร คงเหมือนเพชร
นายพัสกร ทะสานนท์
ิ ฐ์ งามสม
นายวิศษ
น.ส.ชนิดา พลายจั่น
น.ส.จารุพรรณ สัตถาสาธุชนะ
น.ส.บุศรินทร์ ปิ่ นตุรงค์

ac
0390443085
0391792849
0391693573
1230315276
0391216570
0390365491
0391300164
0391787527
0390078778
0390218081
0390506559
6830005817
0390412759
9867735862
6900560121
0390099317
0391216570
0390365491
0391819046
0391300164
0391787527
0390118508
0391201050
0060027940
4380042812
0121673480
0390403288
0390304417
0390436909
0390206210
6900035639
2961100380
0390154997
0390154997
0061416118
0391332929
0390444820
0391613278
1081749679
0391478435
0391926527
0390096148
0391792768
0390241954
0391955187
0391330411
0390312193
0391979809
0400214245
0391827510
9805072568
0391927353
0390266280
0390367516
5790026907

net
4800.00
3870.00
2570.00
2320.00
4270.00
1580.00
1610.00
1630.00
2516.00
2788.00
2700.00
1040.00
800.00
800.00
800.00
5924.00
930.00
240.00
240.00
240.00
240.00
1240.00
240.00
5000.00
6000.00
6000.00
6000.00
4930.00
4226.50
21180.65
3500.00
3250.00
280.00
960.00
2170.00
2300.00
4370.00
7804.00
1680.00
2180.00
4800.00
3220.00
3220.00
4120.00
2620.00
2520.00
1600.00
4494.00
4232.00
300.00
3600.00
875.00
6000.00
490.00
525.00

นางนริศชา ภูก
่ ลีบ
น.ส.วรรณพร พลแสง
น.ส.อารีรัตน์ วังแก ้ว
น.ส.สิรน
ิ ันท์ จินดาโสม
นายไพรัช คุ ้มมี
น.ส.สุมาลี กลางสุข
น.ส.วิมลรัตน์ ราชสีหส
์ ข
ุ
นายวสุพล สนธิรัตน

0390363510
6281435281
0720170575
0390407585
0391570609
0391926527
0391792768
0390266051

1705.00
1220.00
240.00
240.00
240.00
2720.00
3020.00
500.00

