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1 เวียงพิงค์1 023871 นายนิวาส  หล้าเต็น กศน. 0010012441 ออมทรัพย์
2 เวียงพิงค์1 015771 นางสาววิเลขา  ลีสวุรรณ์ บ านาญกศน. 0010007927 ออมทรัพย์
3 เวียงพิงค์1 028648 นางองัคณา  ศิริวฒัน์ วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 0010012394 ออมทรัพย์
4 เวียงพิงค์1 014967 นางนนัทติา  คุ้มมา บ านาญนาฎศิลป์ 0010013730 ออมทรัพย์
5 เวียงพิงค์1 024752 นางอรวรรณ  ศรีโรย บ านาญนาฎศิลป์ 0010009621 ออมทรัพย์
6 เวียงพิงค์1 030140 นายพิชยั  สขุบท บ านาญร.ร.โสตศกึษา 0018001207 ออมทรัพย์ATM
7 เวียงพิงค์1 020866 นางอบุลนดัดา  สภุาวรรณ บ านาญร.ร.โสตศกึษา(กรมฯ) 0018001028 ออมทรัพย์ATM
8 เวียงพิงค์1 024938 นายประสงค์  ปริวตัรสกุลชยั บ านาญร.ร.โสตศกึษา(กรมฯ) 0018001527 ออมทรัพย์ATM
9 เวียงพิงค์1 025006 นางบพุพณัห์  เมฆพยพั บ านาญร.ร.โสตศกึษา(กรมฯ) 0018001024 ออมทรัพย์ATM
10 เวียงพิงค์1 029850 นายปรเมษฐ์  ทบัทมิเทศ บ านาญศิลปากรที่ 7 สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
11 เวียงพิงค์1 024436 นายปฏวิตัิ  ปัญญาทอง บ านาญสนง.วฒันธรรม 0010016225 ออมทรัพย์
12 เวียงพิงค์1 027510 นายณฐัพงษ์  ยทุธวิริยะ ร.ร.หอพระ 0010007654 ออมทรัพย์
13 เวียงพิงค์1 029673 นางนิตยา  วรวฒิุ บ านาญร.ร.หอพระ 0010012654 ออมทรัพย์
14 เวียงพิงค์1 029726 นางกาญจนา  วงศ์แปง บ านาญร.ร.หอพระ 0018000144 ออมทรัพย์ATM
15 เวียงพิงค์1 029600 นางนิรชร  คณุพนัธ์ บ านาญร.ร.กาวิละวิทยาลยั 0010042009 ออมทรัพย์
16 เวียงพิงค์1 029601 นางจีระวสัส์  จีเ้พชร บ านาญร.ร.กาวิละวิทยาลยั 0018001012 ออมทรัพย์ATM
17 เวียงพิงค์1 029614 นางสาววิลาสินี  จิตรขนัธี บ านาญร.ร.กาวิละวิทยาลยั 0010012946 ออมทรัพย์
18 เวียงพิงค์1 030066 นางภกัตร์เพ็ญ  วฒันะ บ านาญร.ร.กาวิละวิทยาลยั 0010028707 ออมทรัพย์
19 เวียงพิงค์1 026063 นางรุจิพร  บญุมี บ านาญร.ร.กาวิละวิทยาลยั(กรมฯ) 0018005113 ออมทรัพย์ATM
20 เวียงพิงค์1 017920 นายส าราญ  บญุตอม ร.ร.ยพุราชวิทยาลยั 0010011074 ออมทรัพย์
21 เวียงพิงค์1 023442 นางสปุระวีณ์  สมบรูต์ศรี บ านาญร.ร.ยพุราช 0010005370 ออมทรัพย์
22 เวียงพิงค์1 029753 นางแสงเดือน  เหมะวิบลูย์ บ านาญร.ร.ยพุราช 0010028786 ออมทรัพย์
23 เวียงพิงค์1 029756 นายเสวก  เหมะวิบลูย์ บ านาญร.ร.ยพุราช 0010017791 ออมทรัพย์
24 เวียงพิงค์1 029847 นางปลืม้จิต  สขุเกษม บ านาญร.ร.ยพุราช 0010004159 ออมทรัพย์
25 เวียงพิงค์1 024407 นางสาวชนิดา  ศรีสองเมือง บ านาญยพุราช(กรมฯ) 0010004750 ออมทรัพย์
26 เวียงพิงค์1 025713 นายรังสฤษฎิ์  เอ่ียมสะอาด บ านาญยพุราช(กรมฯ) 0018008045 ออมทรัพย์ATM
27 เวียงพิงค์1 025962 นายไพศาล  ไชยเทพ บ านาญยพุราช(กรมฯ) 0010004143 ออมทรัพย์
28 เวียงพิงค์1 029545 นายจ านงค์  ศรีวิชยั บ านาญยพุราช(กรมฯ) 0010004166 ออมทรัพย์
29 เวียงพิงค์1 029755 นางบญุสืบ  สจัจวาทติ บ านาญยพุราช(กรมฯ) 0010017723 ออมทรัพย์
30 เวียงพิงค์1 029849 นางทพิาพร  ขวญัแก้ว บ านาญยพุราช(กรมฯ) 0010004171 ออมทรัพย์
31 เวียงพิงค์1 029920 นางสปุราณี  ไชยทา บ านาญยพุราช(กรมฯ) 0012012283 ออมทรัพย์พิเศษ
32 เวียงพิงค์1 030023 นางสจิุตรา  สตัยารักษ์ บ านาญยพุราช(กรมฯ) 0010004140 ออมทรัพย์
33 เวียงพิงค์1 030067 นายวีระศกัดิ์  กาวิล บ านาญยพุราช(กรมฯ) 0010004154 ออมทรัพย์
34 เวียงพิงค์1 026217 นางรุจิรา  มาฆะสขุ ร.ร.วฒัโนทยัพายพั สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
35 เวียงพิงค์1 029676 นางสาวจเุรียน  กองพงษ์ บ านาญร.ร.วฒัโน 0010015535 ออมทรัพย์
36 เวียงพิงค์1 029975 นายส าราญ  กิติศรี บ านาญร.ร.วฒัโน 0010028904 ออมทรัพย์
37 เวียงพิงค์1 023700 นางดาลดั  ย้อยพลแสน บ านาญร.ร.วฒัโน(กรมฯ) 0012004803 ออมทรัพย์พิเศษ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ำกัด

บัญชีรำยช่ือผู้ มีสิทธ์ิรับเงนิสวัสดิกำร "โครงกำรหกสิบยี่ สิบแสน ประจ ำปี 2563" (คุณสมบัติของสมำชิก นับถงึวันที่ 31 ธันวำคม 2562)

หนา้ที ่1 จาก 16



ล ำดับ หน่วยบริกำร เลขสมำชิก ช่ือ - สกุล ช่ือสังกัด เข้ำบัญชีเลขที่ ประเภท

38 เวียงพิงค์1 029675 นายประชนั  พิบลูย์ บ านาญร.ร.วฒัโน(กรมฯ) 0010013015 ออมทรัพย์
39 เวียงพิงค์2 030062 นายประสิทธ์ิศิลป์  ชมสะห้าย บ านาญพลศกึษา 0018003798 ออมทรัพย์ATM
40 เวียงพิงค์2 014438 นางวิจิตรา  เขตต์ภมิูเมือง บ าเหน็จสอ.ครูเชียงใหม่ 0018000919 ออมทรัพย์ATM
41 เวียงพิงค์2 024523 นางฉวีวรรณ  วอ่งธนาการ สารพดัช่าง 0018003359 ออมทรัพย์ATM
42 เวียงพิงค์2 024525 นายกฤตภาส  วงศ์มิตร บ านาญสารพดัช่าง 0018004213 ออมทรัพย์ATM
43 เวียงพิงค์2 020273 นายเรืองศิลป์  พึง่พุม่แก้ว บ านาญเทคนิค 0012006980 ออมทรัพย์พิเศษ
44 เวียงพิงค์2 020741 นายสมศกัดิ์  ใจอารีย์ บ านาญเทคนิค สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
45 เวียงพิงค์2 023432 นายสมชาย  จอมวิญญา บ านาญเทคนิค 0010033812 ออมทรัพย์
46 เวียงพิงค์2 024127 นายวิเชียร  ปัญญาจกัร บ านาญเทคนิค 0010020966 ออมทรัพย์
47 เวียงพิงค์2 024689 นายอินสอน  เจริญทะขิน บ านาญเทคนิค สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
48 เวียงพิงค์2 029551 นางสาวรุ่งทวิา  อินทวงศ์ บ านาญเทคนิค 0010027013 ออมทรัพย์
49 เวียงพิงค์2 029758 นางอรุณวดี  ตัง้โภคานนท์ บ านาญเทคนิค 0012009478 ออมทรัพย์พิเศษ
50 เวียงพิงค์2 030109 นายนพพร  จินะกา บ านาญเทคนิค 0010010822 ออมทรัพย์
51 เวียงพิงค์2 018243 นางสาวชลดา  วงศ์พรหม บ านาญอาชีวะ 0010008158 ออมทรัพย์
52 เวียงพิงค์2 021325 นางสาวปราณี  หอมละออ บ านาญอาชีวะ 0018007809 ออมทรัพย์ATM
53 เวียงพิงค์2 027180 นางดวงพร  มงคลประเสริฐ บ านาญอาชีวะ 0018005598 ออมทรัพย์ATM
54 เวียงพิงค์2 029607 นางสาววราภรณ์  เรือนชยั บ านาญอาชีวะ 0010009627 ออมทรัพย์
55 เวียงพิงค์2 030024 นางธัชพร  ขดัขาว บ านาญอาชีวะ 0018004412 ออมทรัพย์ATM
56 เวียงพิงค์2 016101 นายทพิากร  ศิริพฒันพงศ์ บ านาญศกึษาธิการภาค 15 0010009563 ออมทรัพย์
57 เวียงพิงค์2 029977 นางสาวอรนชุ  สิริกุลขจร บ านาญศนูย์สง่เสริมฯ 0018005386 ออมทรัพย์ATM
58 เวียงพิงค์2 030087 นายเจริญ  หา่นตระกูล บ านาญอบจ. 0010021062 ออมทรัพย์
59 ราชมงคล 027249 นายอนชุา  แก้วหลวง มทร.ล้านนา 0010032742 ออมทรัพย์
60 ราชมงคล 028340 นางดารารัตน์  เต็งไตรสรณ์ มทร.ล้านนา 0012003163 ออมทรัพย์พิเศษ
61 ราชมงคล 016005 นางปาริชาติ  บวัเจริญ บ านาญมทร.ล้านนา 0012004273 ออมทรัพย์พิเศษ
62 ราชมงคล 025101 นางศิริลกัษณ์  อินฝาง บ านาญมทร.ล้านนา 0010032731 ออมทรัพย์
63 ราชมงคล 027405 นายด ารง  ธรรมไชย บ านาญมทร.ล้านนา 0010012621 ออมทรัพย์
64 ราชมงคล 028531 นายนิพนธ์  วงค์ทา บ านาญมทร.ล้านนา 0010019861 ออมทรัพย์
65 ราชมงคล 030060 นายค าปัน  วงศ์แสนค า บ านาญมทร.ล้านนา 0010028421 ออมทรัพย์
66 แมโ่จ้ 021150 นางธารารัตน์  เชือ้วิโรจน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
67 แมโ่จ้ 015708 นางธัญรัศม์ิ  ธวชัมงคลศกัดิ์ บ านาญ ม.แมโ่จ้ 0010033377 ออมทรัพย์
68 แมโ่จ้ 016471 นายประสิทธ์ิ  กาบจนัทร์ บ านาญ ม.แมโ่จ้ 0018003456 ออมทรัพย์ATM
69 แมโ่จ้ 020732 นางนรมน  โลไทยสงค์ บ านาญ ม.แมโ่จ้ 0018003723 ออมทรัพย์ATM
70 แมโ่จ้ 027164 นายด ารงศกัดิ์  จฑุาเกตุ บ านาญ ม.แมโ่จ้ 0010012504 ออมทรัพย์
71 แมโ่จ้ 029496 นางสาววราพร  รัตกันท์ บ านาญ ม.แมโ่จ้ 0010033229 ออมทรัพย์
72 แมโ่จ้ 029824 นายสมชาย  องค์ประเสริฐ บ านาญ ม.แมโ่จ้ 0010028518 ออมทรัพย์
73 ราชภฎั 016008 นายวีระพงษ์  ยะไวทย์ บ านาญ ม.ราชภฎั 0010034207 ออมทรัพย์
74 ราชภฎั 018078 นายณฏัฐพร  จกัรวิเชียร บ านาญ ม.ราชภฎั 0018004535 ออมทรัพย์ATM
75 ราชภฎั 023178 นางพิมพรรณ์  สญูโญ บ านาญ ม.ราชภฎั 0010014433 ออมทรัพย์
76 ราชภฎั 024115 นายชชีูพชยั  แก้วมงคลเพชร บ านาญ ม.ราชภฎั 0018002478 ออมทรัพย์ATM
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77 ราชภฎั 028487 นางสภุทัรา  จนัทร์บาล บ านาญ ม.ราชภฎั 0010011661 ออมทรัพย์
78 ราชภฎั 029918 นางวริยาวรรณ  ค าไทย บ านาญ ม.ราชภฎั 0010010929 ออมทรัพย์
79 เทศบาล 025379 นางพวงพยอม  ธรรมเชือ้ ร.ร.เทศบาลวดัเชียงยืน 0010010843 ออมทรัพย์
80 เทศบาล 018506 นางสาวญาดา  วาทกิจ ร.ร.ชมุชนเทศบาลวดัศรีดอนไชย 0010006748 ออมทรัพย์
81 เทศบาล 024311 นางน้อยนภา  สจุริต ร.ร.เทศบาลวดัศรีสพุรรณ 0018006673 ออมทรัพย์ATM
82 เทศบาล 027720 นางกันตินนัท์  วงษ์เชษฐ ร.ร.เทศบาลวดัศรีสพุรรณ 0018003107 ออมทรัพย์ATM
83 เทศบาล 021667 นางกนกพร  ประพนัธ์ศรี ขรบ.เทศบาล ฯ 0018002396 ออมทรัพย์ATM
84 เทศบาล 021669 นางสศุรีลา  วงษ์เดือน ขรบ.เทศบาล ฯ 0010028246 ออมทรัพย์
85 เทศบาล 023572 นางกัญภร  ตีระไชย ขรบ.เทศบาล ฯ 0018001980 ออมทรัพย์ATM
86 เทศบาล 024219 นางวรรณี  ภู่ประเสริฐ ขรบ.เทศบาล ฯ 0018000576 ออมทรัพย์ATM
87 เทศบาล 025378 นางฐิติกาญจน์  ธนิกทพัพ์ ขรบ.เทศบาล ฯ สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
88 เทศบาล 027687 นางมาริณี  มหาคณุวงศ์ ขรบ.เทศบาล ฯ 0010006703 ออมทรัพย์
89 เทศบาล 029553 นางสาวธัญญารัชฎ์  ถิระโพธิวงค์ ขรบ.เทศบาล ฯ 0010006398 ออมทรัพย์
90 เทศบาล 029554 นางสพุรรณนิการ์  เพง่พิศ ขรบ.เทศบาล ฯ 0018004958 ออมทรัพย์ATM
91 เทศบาล 029555 นางศิริกุล  ล านวล ขรบ.เทศบาล ฯ 0010012053 ออมทรัพย์
92 เทศบาล 029608 นางกัทลี  กันธวงศ์ ขรบ.เทศบาล ฯ 0010028258 ออมทรัพย์
93 เทศบาล 030110 นางยพิุน  ก าเนิดศิริ ขรบ.เทศบาล ฯ 0010006773 ออมทรัพย์
94 เมือง 029544 นายวีระพงศ์  ศรีเจริญ บ านาญเขต 1 0010032388 ออมทรัพย์
95 เมือง 029603 นางเฉลิมศรี  วิชาเจริญ บ านาญเขต 1 0010012503 ออมทรัพย์
96 เมือง 029604 นางเกสินี  ธรรมคณุ บ านาญเขต 1 0010009396 ออมทรัพย์
97 เมือง 029605 นางสาวสดุใจ  โกฎวิิเชียร บ านาญเขต 1 0010021143 ออมทรัพย์
98 เมือง 029612 นางจิตตรัตน์  จนัทราทติย์ บ านาญเขต 1 0010011174 ออมทรัพย์
99 เมือง 029640 นายชด  สีภริมย์ บ านาญเขต 1 0018006691 ออมทรัพย์ATM

100 เมือง 029752 นางพิมพ์ไสว  ศรีวงศ์ บ านาญเขต 1 0010013238 ออมทรัพย์
101 เมือง 029754 นายรชฎนนัท์  ศิลปจนัทรานนัท์ บ านาญเขต 1 0010003681 ออมทรัพย์
102 เมือง 029984 นางดวงงา  สริุนทร์ บ านาญเขต 1 0010004345 ออมทรัพย์
103 เมือง 030042 นางพวงทอง  เองศิลป์ บ านาญเขต 1 0010011695 ออมทรัพย์
104 เมือง 029107 นายนิคม  ภวูงศ์ บ านาญสพม34(เชียงใหม)่(กรมฯ) 0010008119 ออมทรัพย์
105 เมือง 029299 นางวลัยา  ชุ่มทอง บ านาญสพม34(เชียงใหม)่(กรมฯ) 0018005788 ออมทรัพย์ATM
106 เมือง 023128 วา่ที่พนัตรีกรณฐั  รัตนยรรยง บ านาญเขต1(กรมฯ) 0018006150 ออมทรัพย์ATM
107 เมือง 025626 นางสาวพนัธนา  จ าปาทอง บ านาญเขต1(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
108 เมือง 026573 นายเดช  สาระจนัทร์ บ านาญเขต1(กรมฯ) 0018006916 ออมทรัพย์ATM
109 เมือง 029652 นายนิมิตร  ไทยด ารงค์ บ านาญเขต1(กรมฯ) 0010013841 ออมทรัพย์
110 เมือง 029828 นางกฤษณา  การแข็ง บ านาญเขต1(กรมฯ) 0018003186 ออมทรัพย์ATM
111 เมือง 022132 นางศิริลกัขณา  ค าสาร ร.ร.วดัดอนจัน่ 0010023044 ออมทรัพย์
112 เมือง 016970 นางวนิดา  ชยัมลู ร.ร.วดัช่างเคี่ยน 0010036997 ออมทรัพย์
113 เมือง 023718 นายณรงค์ฤทธ์ิ  อ่อนจนัทร์ ร.ร.วดัช่างเคี่ยน 0010001233 ออมทรัพย์
114 เมือง 021487 นางเกศริน  เลิศกุศล ร.ร.วดัเจ็ดยอด สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
115 เมือง 016118 นางเพ็ญพรรณ  ยวุพฒัน ร.ร.วดัขะจาว 0010013099 ออมทรัพย์
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116 เมือง 028858 นางบญุสรวม  แดงเรือน ร.ร.บ้านทา่หลกุสนัทราย สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
117 เมือง 014139 นายมานิต  ชนะเลิศ ร.ร.ค าเที่ยงอนสุสรณ์ 0018011432 ออมทรัพย์ATM
118 เมือง 022825 นายประพฒัน์  มหาวนั บ านาญอ าเภอเมือง 0010015096 ออมทรัพย์
119 เมือง 029610 นางศรีพรรณ  บญุธรรม บ านาญอ าเภอเมือง 0010007912 ออมทรัพย์
120 เมือง 029611 นางประเทอืง  ดวงประทปี บ านาญอ าเภอเมือง 0010030177 ออมทรัพย์
121 เมือง 029679 นางดวงสมร  เจียมวิจกัษณ์ บ านาญอ าเภอเมือง 0010011125 ออมทรัพย์
122 เมือง 029730 นายดวงฤทธ์ิ  เกติมา บ านาญอ าเภอเมือง 0010010025 ออมทรัพย์
123 เมือง 029983 นางพชัรินทร์  โสภโณดร บ านาญอ าเภอเมือง 0010037082 ออมทรัพย์
124 เมือง 030025 นางประคอง  สวุรรณาภา บ านาญอ าเภอเมือง 0010030178 ออมทรัพย์
125 เมือง 014311 นางอมัพร  สคุ ามา บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0010014577 ออมทรัพย์
126 เมือง 015749 นางประกายรัตน์  จงไกรจกัร บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0018004109 ออมทรัพย์ATM
127 เมือง 019580 นางศรีประทนิ  สมบรูณ์ บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0010009833 ออมทรัพย์
128 เมือง 019610 นางสมพิศ  ค ามลู บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0010002980 ออมทรัพย์
129 เมือง 022613 นายสถิตย์  ชยัมลู บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0010036927 ออมทรัพย์
130 เมือง 023143 นางพชัรีย์  จินดาหลวง บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0010001907 ออมทรัพย์
131 เมือง 023786 นายประเทอืง  ชมช่ืน บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
132 เมือง 024133 นายสรุพนัธ์  ทวิชศรี บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0018000973 ออมทรัพย์ATM
133 เมือง 024152 นางจิตตนนัท์  ธรรมบญุ บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0010008615 ออมทรัพย์
134 เมือง 025224 นางจิตผกา  บนุนาค บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0010008509 ออมทรัพย์
135 เมือง 025863 นางสลุีกาญ  ธิแจ้ บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0010009452 ออมทรัพย์
136 เมือง 026350 นางพิมพ์ใจ  คีรีเกษตร บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
137 เมือง 027029 นางภตภร  เพ็ชรวิเศษ บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
138 เมือง 027768 นางอรุณีพชัร์  เมืองศรี บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0010014103 ออมทรัพย์
139 เมือง 027853 นางเรือนสาย  กมลาพร บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0012008446 ออมทรัพย์พิเศษ
140 เมือง 027885 นางวิภาพร  ศรีธิพนัธุ์ บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0010006688 ออมทรัพย์
141 เมือง 028477 นางปรียาวรรณ  อินต๊ะมา บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
142 เมือง 029086 นางจินดารัตน์  สะสะรมย์ บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0010017790 ออมทรัพย์
143 เมือง 029453 นางพรรณจิตร์  เข่ือนเพชร บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0010011306 ออมทรัพย์
144 เมือง 029760 นายบญุรัตน์  จงไกรจกัร บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0018004741 ออมทรัพย์ATM
145 เมือง 029807 นางอรวรรณ  แพถนอม บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0018004054 ออมทรัพย์ATM
146 เมือง 030134 นายสรุชยั  ค าแดง บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0018001588 ออมทรัพย์ATM
147 เมือง 030143 นางสจิุรา  ไชยวงั บ านาญอ าเภอเมือง(กรมฯ) 0018004901 ออมทรัพย์ATM
148 ดอยสะเก็ด 029693 นางจิรัฐิติกาล  ปริตา ร.ร.บ้านบอ่หนิ 0018008087 ออมทรัพย์ATM
149 ดอยสะเก็ด 014330 นางสภุาพร  พนัธุ์เกษม ร.ร.บ้านแมจ้่อง 0010008410 ออมทรัพย์
150 ดอยสะเก็ด 029623 นางสายทอง  การะบญุ บ านาญดอยสะเก็ด 0010008519 ออมทรัพย์
151 ดอยสะเก็ด 029769 นางประภากร  วงค์นาง บ านาญดอยสะเก็ด 0010035079 ออมทรัพย์
152 ดอยสะเก็ด 029770 นายบญุธรรม  สภุาษา บ านาญดอยสะเก็ด 0018000121 ออมทรัพย์ATM
153 ดอยสะเก็ด 029772 นางเทยีมจนัทร์  สอาดล้วน บ านาญดอยสะเก็ด สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
154 ดอยสะเก็ด 029832 นายบญุธรรม  จนัทร์เทพ บ านาญดอยสะเก็ด สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
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155 ดอยสะเก็ด 029987 นางพรศิริ  พวงสายใจ บ านาญดอยสะเก็ด 0018000200 ออมทรัพย์ATM
156 ดอยสะเก็ด 029747 นางธัญภา  กนกพรพิศาล บ านาญสพม34(ดอยสะเก็ด) 0010019549 ออมทรัพย์
157 ดอยสะเก็ด 013112 นางสภุาภรณ์  สวุรรณา บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 0010021796 ออมทรัพย์
158 ดอยสะเก็ด 013480 นางทศันีย์  พนัธุ์กาหลง บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 0018006112 ออมทรัพย์ATM
159 ดอยสะเก็ด 022447 นางณฏัฐ์ณิชชา  ไชยวณัณ์ บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 0018002056 ออมทรัพย์ATM
160 ดอยสะเก็ด 028422 นางเรไร  สดุาจนัทร์ บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 0018003797 ออมทรัพย์ATM
161 ดอยสะเก็ด 028730 นายวิเชียร  ริยะกาศ บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 0010002669 ออมทรัพย์
162 ดอยสะเก็ด 029507 นายชนญักฤติ  ชตุิวิตโภคิน บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 0018001167 ออมทรัพย์ATM
163 ดอยสะเก็ด 029702 นางพิมพ์รัตน์  กาวี บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 0018004059 ออมทรัพย์ATM
164 ดอยสะเก็ด 029773 นางสภุาพ  สายเกิด บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 0018007591 ออมทรัพย์ATM
165 ดอยสะเก็ด 029868 นายสงดั  เรือนเงิน บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 0018000245 ออมทรัพย์ATM
166 ดอยสะเก็ด 030070 นางศมณ  ไชยฉะเพาะ บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 0010008390 ออมทรัพย์
167 ดอยสะเก็ด 030071 นางประคอง  สวุรรณช่ืน บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
168 สนัก าแพง 026392 นางรสรินทร์  แสนค าดี ร.ร.บ้านมอญ 0018001285 ออมทรัพย์ATM
169 สนัก าแพง 022727 นายฉลอง  สิทธิพานิช บ านาญสนัก าแพง สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
170 สนัก าแพง 029579 นางบงัอร  พวงจนัทร์ บ านาญสนัก าแพง 0010031115 ออมทรัพย์
171 สนัก าแพง 029729 นายสมาน  พวงจนัทร์ บ านาญสนัก าแพง 0010011428 ออมทรัพย์
172 สนัก าแพง 029746 นายสรุชยั  ธีรสวสัดิ์ บ านาญสนัก าแพง 0010005998 ออมทรัพย์
173 สนัก าแพง 029896 นางค าปวง  มหาวรรณ บ านาญสนัก าแพง 0010009069 ออมทรัพย์
174 สนัก าแพง 029982 นางพชัรินทร์  พฒันาศกัดิ์ บ านาญสนัก าแพง 0010011303 ออมทรัพย์
175 สนัก าแพง 030003 นายจกัรพนัธ์  ภมรานนท์ บ านาญสนัก าแพง 0010010228 ออมทรัพย์
176 สนัก าแพง 029642 นางสาวธีรวรรณ  วรรณางกูร บ านาญสพม34(สนัก าแพง) 0010009778 ออมทรัพย์
177 สนัก าแพง 029971 นางสาววนัเพ็ญ  อินโปธา บ านาญสพม34(สนัก าแพง) 0010006029 ออมทรัพย์
178 สนัก าแพง 027461 นายถวิล  ต๊ะตา บ านาญสพม34(สนัก าแพง)(กรมฯ) 0018008386 ออมทรัพย์ATM
179 สนัก าแพง 013470 นางเกศศรี  จนัทรรัตน์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 0010009786 ออมทรัพย์
180 สนัก าแพง 015857 นางสภุาณี  สลบั บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 0010038556 ออมทรัพย์
181 สนัก าแพง 021923 นางน่ิมน้อย  นาระศกัดิ์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 0018001190 ออมทรัพย์ATM
182 สนัก าแพง 021925 นางอ าพร  ขตัิครุฑ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 0018005410 ออมทรัพย์ATM
183 สนัก าแพง 024461 นางภทัชรา  วฒิุพรหม บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
184 สนัก าแพง 025240 นางวชัราพร  สภุาศรี บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 0010008129 ออมทรัพย์
185 สนัก าแพง 029057 นางทศันีย์  เทพสธุา บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 0018002416 ออมทรัพย์ATM
186 สนัก าแพง 029525 นางสาวอทุยัวรรณ  อินทรสขุมุ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 0010010014 ออมทรัพย์
187 สนัก าแพง 029580 นางพจนา  ทศิร าวงั บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 0010011328 ออมทรัพย์
188 สนัก าแพง 029728 นางมาลีรัตน์  จนัต๊ะนาเขต บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 0010010034 ออมทรัพย์
189 สนัก าแพง 029838 นายทวีศกัดิ์  อินทโกสมุ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 0018000547 ออมทรัพย์ATM
190 สนัก าแพง 029897 นางวิไลบลูย์  สวุรรณมาโจ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 0018002720 ออมทรัพย์ATM
191 สนัก าแพง 029970 นางสาวรวี  หล้าซาว บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 0018000136 ออมทรัพย์ATM
192 สนัก าแพง 029972 นางฉวีวรรณ  ศรีสมบตัิ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 0010006015 ออมทรัพย์
193 สนัก าแพง 030057 นายมงคล  สมวงศ์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
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194 แมอ่อน 020819 นางอาภรณ์  สมณะ ร.ร.วดัห้วยแก้ว 0012030408 ออมทรัพย์พิเศษ
195 แมอ่อน 012997 นางรัชนี  สมภารจนัทร์ บ านาญแมอ่อน(กรมฯ) 0018001948 ออมทรัพย์ATM
196 พร้าว 025639 นางสาวเสาวนีย์  นวลแปง ร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง 0010013683 ออมทรัพย์
197 พร้าว 013873 นางจนัทร์ทพิย์  เสาร์ไชย ร.ร.บ้านแมป๋ั่ง 0010022991 ออมทรัพย์
198 พร้าว 023016 นายประดิษฐ์  ถนอมศิลป์ ลปจ.พร้าว 0018003693 ออมทรัพย์ATM
199 พร้าว 017438 นายพฒันา  คงฆะรัตน์ บ านาญพร้าว 0010017922 ออมทรัพย์
200 พร้าว 020779 นางรัชฎาภรณ์  อปุาลี บ านาญพร้าว 0010023000 ออมทรัพย์
201 พร้าว 024158 นางคณิต  วฒันกิจ บ านาญพร้าว 0018001983 ออมทรัพย์ATM
202 พร้าว 029700 นายเชิด  กาวี บ านาญพร้าว 0010012881 ออมทรัพย์
203 พร้าว 029703 นายสมเกียรติ  แก้วบญุปัน บ านาญพร้าว 0010017766 ออมทรัพย์
204 พร้าว 018756 นางสมจิตร  โสวะ บ านาญสพม34(พร้าว)(กรมฯ) 0018005044 ออมทรัพย์ATM
205 พร้าว 012557 นางพชันี  ฉัตรใจค า บ านาญพร้าว(กรมฯ) 0010012127 ออมทรัพย์
206 พร้าว 012998 นางตะเพียนทอง  นนัทมานพ บ านาญพร้าว(กรมฯ) 0018006382 ออมทรัพย์ATM
207 พร้าว 013332 นางบญุเพลิน  บญุเมย บ านาญพร้าว(กรมฯ) 0010011671 ออมทรัพย์
208 พร้าว 013430 นางปณุฑริกา  ค ามาเรือน บ านาญพร้าว(กรมฯ) 0018001798 ออมทรัพย์ATM
209 พร้าว 014484 นางนงเยาว์  แก้วเจ๊ก บ านาญพร้าว(กรมฯ) 0018001393 ออมทรัพย์ATM
210 พร้าว 016182 นางสวุณีย์  พาศิริ บ านาญพร้าว(กรมฯ) 0018010124 ออมทรัพย์ATM
211 พร้าว 016298 นายเจริญ  ขนัอศัวะ บ านาญพร้าว(กรมฯ) 0010038712 ออมทรัพย์
212 พร้าว 017294 นางสาวบวัผนั  กิดา บ านาญพร้าว(กรมฯ) 0010006690 ออมทรัพย์
213 พร้าว 026228 นายจิรจกัร์  ตณัฑศรี บ านาญพร้าว(กรมฯ) 0018000497 ออมทรัพย์ATM
214 พร้าว 027734 นางอาภรณ์  สนุนัต๊ะ บ านาญพร้าว(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
215 พร้าว 029935 นางลาวลัย์  อ่วมภกัดี บ านาญพร้าว(กรมฯ) 0010007813 ออมทรัพย์
216 แมแ่ตง 025770 นางธนภรณ์  ศภุโกวิท ร.ร.วดัหนองออน 0018005249 ออมทรัพย์ATM
217 แมแ่ตง 017372 นางวิภาวรรณ  ยอดค าลือ ร.ร.สนัป่าสกัวิทยา 0010023042 ออมทรัพย์
218 แมแ่ตง 021251 นายภานวุชัร  ทตัโถมะ บ านาญแมแ่ตง 0010005817 ออมทรัพย์
219 แมแ่ตง 024729 นายสวุรรณ์  พทุธปวน บ านาญแมแ่ตง 0018006040 ออมทรัพย์ATM
220 แมแ่ตง 028092 นางบษุบา  ญาณเดชากุล บ านาญแมแ่ตง 0018001748 ออมทรัพย์ATM
221 แมแ่ตง 029574 นางสาวสวุนีย์  สิโรรส บ านาญแมแ่ตง 0010011228 ออมทรัพย์
222 แมแ่ตง 029632 นายอรรณพ  ทนโุวหาร บ านาญแมแ่ตง 0010029529 ออมทรัพย์
223 แมแ่ตง 029795 นางพรสวาท  จลุเกตุ บ านาญแมแ่ตง 0010029530 ออมทรัพย์
224 แมแ่ตง 029834 นายมานพ  ติ๊บป้อ บ านาญแมแ่ตง 0010008399 ออมทรัพย์
225 แมแ่ตง 029863 นายสทุน  พรหมยาดวง บ านาญแมแ่ตง 0010014102 ออมทรัพย์
226 แมแ่ตง 029884 นางสริุยนั  ญาณะ บ านาญแมแ่ตง 0010024212 ออมทรัพย์
227 แมแ่ตง 020120 นางยภุาพร  เกิดเอียง บ านาญสพม34(แมแ่ตง)(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
228 แมแ่ตง 021891 นายวชิรา  สขุมัศรี บ านาญสพม34(แมแ่ตง)(กรมฯ) 0010018082 ออมทรัพย์
229 แมแ่ตง 014742 นายสรุศกัดิ์  พระเนตร บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 0010013389 ออมทรัพย์
230 แมแ่ตง 014919 นางวรรณา  จิโน บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 0010007844 ออมทรัพย์
231 แมแ่ตง 016307 นางโสภา  ตงัเยาว์ บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 0018005145 ออมทรัพย์ATM
232 แมแ่ตง 017371 นางทศันีย์  พงษ์กลาง บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
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233 แมแ่ตง 018480 นายสมุนตรี  หมั่นแสวง บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 0010003219 ออมทรัพย์
234 แมแ่ตง 019148 นางอารีย์  เชือ้ทรัพย์ บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 0010011727 ออมทรัพย์
235 แมแ่ตง 019924 นางเรไร  รัตนธรรม บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 0018004762 ออมทรัพย์ATM
236 แมแ่ตง 022024 นายดวงแก้ว  เล็กปัญญาโรจน์ บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 0018001465 ออมทรัพย์ATM
237 แมแ่ตง 025257 นายประสาน  อดุมสารี บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
238 แมแ่ตง 025661 นางศิริพร  สภุาศรี บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 0018001753 ออมทรัพย์ATM
239 แมแ่ตง 028134 นางจไุรรัตน์  อนุจะน า บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 0018000113 ออมทรัพย์ATM
240 แมแ่ตง 029475 นางนวพรรณ  ใคร้ยงค์ บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 0018000141 ออมทรัพย์ATM
241 แมแ่ตง 029944 นายมิตร  แก้วมณี บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 0010037309 ออมทรัพย์
242 แมแ่ตง 030040 นายสมพงค์  บญุช่วย บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 0010003718 ออมทรัพย์
243 แมแ่ตง 030145 นางจิตรา  คนัธวงศ์ บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 0010010115 ออมทรัพย์
244 แมริ่ม 018903 นางประภสัสร  เทวภชูม บ านาญเขต 2 0010024222 ออมทรัพย์
245 แมริ่ม 029943 นายไพศาล  เข่ือนเพชร บ านาญเขต 2(กรมฯ) 0010010529 ออมทรัพย์
246 แมริ่ม 025430 นายบอลอย  เลวงดีพงศ์ ร.ร.บ้านปางไฮ 0018001976 ออมทรัพย์ATM
247 แมริ่ม 029367 นายพิสนัต์  จนัต๊ะพิงค์ ร.ร.บ้านริมใต้ 0010013627 ออมทรัพย์
248 แมริ่ม 022658 นายเดช  กองชุ่ม บ านาญแมริ่ม 0018003600 ออมทรัพย์ATM
249 แมริ่ม 027105 นายสมชาย  จอมหาร บ านาญแมริ่ม 0018003412 ออมทรัพย์ATM
250 แมริ่ม 028270 นางสภุาณี  ไชยศิริวงค์สขุ บ านาญแมริ่ม 0010007312 ออมทรัพย์
251 แมริ่ม 028758 นายสนั่น  สวา่งวนั บ านาญแมริ่ม สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
252 แมริ่ม 028874 นางชญานิศ  หาค าจารย์ บ านาญแมริ่ม 0010001825 ออมทรัพย์
253 แมริ่ม 029267 นางมณัตนา  ศิวะศิลป์ประศาสน์ บ านาญแมริ่ม 0018001472 ออมทรัพย์ATM
254 แมริ่ม 029722 นางบญุมี  ใหมว่งค์ บ านาญแมริ่ม 0018011071 ออมทรัพย์ATM
255 แมริ่ม 029886 นางสจิุตรา  พงศ์ทวีกาญจน์ บ านาญแมริ่ม 0010013115 ออมทรัพย์
256 แมริ่ม 027513 นายวณิชโรจน์  ภพก้องศลัย์ บ านาญสพม34(แมริ่ม) 0010015296 ออมทรัพย์
257 แมริ่ม 029678 นายประพนัธ์  เจริญเมือง บ านาญสพม34(แมริ่ม) 0010013226 ออมทรัพย์
258 แมริ่ม 018058 นางนภาภรณ์  รักสกุลกานต์ บ านาญสพม34(แมริ่ม)(กรมฯ) 0010008683 ออมทรัพย์
259 แมริ่ม 026970 นางเจียมใจ  พนัธ์พฒันกุล บ านาญสพม34(แมริ่ม)(กรมฯ) 0018008202 ออมทรัพย์ATM
260 แมริ่ม 027402 นายนคร  ราชกิจ บ านาญสพม34(แมริ่ม)(กรมฯ) 0010023267 ออมทรัพย์
261 แมริ่ม 029720 นายนวมิตร  อย่าลืมญาติ บ านาญสพม34(แมริ่ม)(กรมฯ) 0010007670 ออมทรัพย์
262 แมริ่ม 030065 นางปาริชาติ  สงวนผล บ านาญสพม34(แมริ่ม)(กรมฯ) 0010034153 ออมทรัพย์
263 แมริ่ม 014468 นางเรไร  วงัสนุทร บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 0010036384 ออมทรัพย์
264 แมริ่ม 015669 นางพวงวรรณ  พรหมวงศ์ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 0018001716 ออมทรัพย์ATM
265 แมริ่ม 016115 นางสาวน้อย  บญุนวล บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 0018002847 ออมทรัพย์ATM
266 แมริ่ม 017157 นางอจัฉรา  ช่ืนพฒันพงศ์ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
267 แมริ่ม 017546 นางรัชฎา  พวงศรี บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
268 แมริ่ม 019967 นายทรงยศ  หล้าสขุ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
269 แมริ่ม 022931 นางบญุธรรม  ค าฤทธ์ิ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 0010036436 ออมทรัพย์
270 แมริ่ม 023456 นางสาวพิศมยั  อปูเงิน บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 0018000816 ออมทรัพย์ATM
271 แมริ่ม 024885 นางล าจวน  พลเดช บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
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272 แมริ่ม 025943 นางเกศริน  จนัทร์หอม บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 0010011803 ออมทรัพย์
273 แมริ่ม 029784 นางสรุะพิน  ชมช่ืน บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 0010012568 ออมทรัพย์
274 แมริ่ม 029798 นางวรรณพร  สริุยะวงค์ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 0010003597 ออมทรัพย์
275 แมริ่ม 029885 นางจินดา  ธรรมสโรช บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
276 แมริ่ม 029945 นายสมเดช  สมบรูณ์ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
277 แมริ่ม 029995 นายสิทธิศกัดิ์  สวุรรณโชติ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 0018005092 ออมทรัพย์ATM
278 สะเมิง 026921 นายณรงค์  วิริยะนราทพิย์ ร.ร.วดับ้านป้อก สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
279 สะเมิง 019185 นายยศ  ไชยบญุเรือง ลปจ.สะเมิง 0018004924 ออมทรัพย์ATM
280 สะเมิง 021631 นายวชัรพงษ์  ไชยานะ ลปจ.สะเมิง เปิดบญัชี ออมทรัพย์
281 สะเมิง 016193 นายวาท  แสงประสิทธ์ บ านาญสะเมิง 0010040381 ออมทรัพย์
282 สะเมิง 021634 นางสายทอง  ปินทะนา บ านาญสะเมิง(กรมฯ) 0010009745 ออมทรัพย์
283 สะเมิง 026756 นายประยรู  ทองสขุ บ านาญสะเมิง(กรมฯ) 0018002880 ออมทรัพย์ATM
284 สะเมิง 029931 นายสาธิต  ธีระแนว บ านาญสะเมิง(กรมฯ) 0018006193 ออมทรัพย์ATM
285 สนัทราย 021448 นายสรุเชษฐ์  อปุกุล ร.ร.สนัทรายวิทยาคม 0018002141 ออมทรัพย์ATM
286 สนัทราย 024878 นางสาวนงคราญ  ตนัตะละ ร.ร.สนัทรายวิทยาคม 0010012386 ออมทรัพย์
287 สนัทราย 025834 นางทรงศรี  วงศ์สฤุทธ์ิ ร.ร.บ้านสนัศรี สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
288 สนัทราย 025566 นางวนัเพ็ญ  อทุยัผล ร.ร.วดัแมแ่ก้ดน้อย 0018006211 ออมทรัพย์ATM
289 สนัทราย 025935 นางสาวเดือนฉาย  สมฤทธ์ิ ร.ร.วดัแมแ่ก้ดน้อย 0018003718 ออมทรัพย์ATM
290 สนัทราย 024026 นางสมศรี  ตุ่นค า ร.ร.บ้านศรีบญุเรือง 0018003139 ออมทรัพย์ATM
291 สนัทราย 029409 นางอรอนงค์  ราชอปุนนัท์ ร.ร.บ้านศรีบญุเรือง 0018000494 ออมทรัพย์ATM
292 สนัทราย 023725 นางสวุิมล  สวุรรณเรือง ร.ร.บ้านร่มหลวง 0018006969 ออมทรัพย์ATM
293 สนัทราย 016821 นางฐิตินทัท ี ค าคณุ ร.ร.บ้านโปง 0018001663 ออมทรัพย์ATM
294 สนัทราย 023481 นายเสวี  จนัทขาว ร.ร.สนัทรายหลวง 0018001612 ออมทรัพย์ATM
295 สนัทราย 016425 นายบญุเลิศ  คนัธรส บ านาญสนัทราย 0018008008 ออมทรัพย์ATM
296 สนัทราย 018388 นายประพนัธ์  หนิศิลป์ บ านาญสนัทราย สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
297 สนัทราย 025275 นายอาราม  ชมภู บ านาญสนัทราย 0018008318 ออมทรัพย์ATM
298 สนัทราย 029071 นางสาวศิริกุล  ปัญญา บ านาญสนัทราย 0010031701 ออมทรัพย์
299 สนัทราย 029581 นางสมศรี  ลาวอือ บ านาญสนัทราย 0010005814 ออมทรัพย์
300 สนัทราย 029734 นางนวลจนัทร์  ทองด้วง บ านาญสนัทราย 0010012857 ออมทรัพย์
301 สนัทราย 029736 นางบญุยง  เข่ือนแก้ว บ านาญสนัทราย 0012010795 ออมทรัพย์พิเศษ
302 สนัทราย 030094 นางอมัพร  ตนัค าอ้าย บ านาญสนัทราย 0018000490 ออมทรัพย์ATM
303 สนัทราย 013167 นางสาวมาลา  ระฤทธ์ิ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018007396 ออมทรัพย์ATM
304 สนัทราย 013533 นางบญุต้อม  นะค า บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018006083 ออมทรัพย์ATM
305 สนัทราย 015139 นางรัตติกรณ์  ประดิษฐ์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0012016920 ออมทรัพย์พิเศษ
306 สนัทราย 015288 นายสริุนทร์  อินทรักษา บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018008380 ออมทรัพย์ATM
307 สนัทราย 015745 นายประชนั  ทนิอทุยั บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018001863 ออมทรัพย์ATM
308 สนัทราย 015856 นายศิริ  ถาวร บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0010014444 ออมทรัพย์
309 สนัทราย 017104 นายไกรวาศน์  เชือ้เจ็ดตน บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018006346 ออมทรัพย์ATM
310 สนัทราย 018055 นางอริยา  สยุะลงักา บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018006236 ออมทรัพย์ATM
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311 สนัทราย 020529 นางสาวอ าพร  ทาอินทร์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0010008383 ออมทรัพย์
312 สนัทราย 021102 นางปรานอม  นนัทะชยั บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0010010112 ออมทรัพย์
313 สนัทราย 022096 นางสกุัญญา  ดวงสวา่ง บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018007023 ออมทรัพย์ATM
314 สนัทราย 022220 นางจิรารัตน์  บริหารวนเขตต์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018006750 ออมทรัพย์ATM
315 สนัทราย 022742 นายมานพ  กันโฑ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0012003892 ออมทรัพย์พิเศษ
316 สนัทราย 022764 นางพรพรรณ  ใจก้อน บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0010008755 ออมทรัพย์
317 สนัทราย 022920 นางอรุณี  สมบรูณ์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018006027 ออมทรัพย์ATM
318 สนัทราย 023404 นางจิตรา  กิติชยัวรรณ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0010014941 ออมทรัพย์
319 สนัทราย 023742 นางเสาวลกัษณ์  โปธา บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018004955 ออมทรัพย์ATM
320 สนัทราย 024448 นางอมัพร  มงัคละ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018002945 ออมทรัพย์ATM
321 สนัทราย 024599 นางเยาวดี  ค าวรรณ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0012009367 ออมทรัพย์พิเศษ
322 สนัทราย 025374 นายมงคล  มนญูชยั บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0010006861 ออมทรัพย์
323 สนัทราย 026146 นางจิราภา  มณีวรรณ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0010012902 ออมทรัพย์
324 สนัทราย 026539 นางสาวมาลยั  สวุรรณ์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018001119 ออมทรัพย์ATM
325 สนัทราย 028043 นางกฤษณา  จนัตานนท์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
326 สนัทราย 029160 นางเกวลิน  มธุรสาทสิ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018001363 ออมทรัพย์ATM
327 สนัทราย 029633 นายวสนัต์  ไชยวงค์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018000593 ออมทรัพย์ATM
328 สนัทราย 029796 นายสนิท  วงค์วิบลูย์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018006489 ออมทรัพย์ATM
329 สนัทราย 029813 นางปณุยภร  วอ่งไว บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0010012268 ออมทรัพย์
330 สนัทราย 029904 นางพวงเพชร  สายอดุม บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018001056 ออมทรัพย์ATM
331 สนัทราย 030041 นางก่ิงแก้ว  จินาพนัธ์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 0018009360 ออมทรัพย์ATM
332 เชียงดาว 029986 นางสญัรญา  นวลศิริ ร.ร.ชมุชนบ้านเมืองงาย 0018002869 ออมทรัพย์ATM
333 เชียงดาว 020286 นางวฤนดา  ดวงใจ บ านาญเชียงดาว 0018006344 ออมทรัพย์ATM
334 เชียงดาว 029617 นางอนงค์  บญุเรือง บ านาญเชียงดาว 0010007378 ออมทรัพย์
335 เชียงดาว 018433 นางอรพิน  อเุทนสตุ บ านาญร.ร.เชียงดาววิทยาคม 0010037995 ออมทรัพย์
336 เชียงดาว 017606 นายบรรทม  แสนอินตา บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 0018010219 ออมทรัพย์ATM
337 เชียงดาว 019604 นางประทมุพร  จนัทร์ใส บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 0018002959 ออมทรัพย์ATM
338 เชียงดาว 020236 นางสมจิตร  พิทาค า บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 0010013293 ออมทรัพย์
339 เชียงดาว 022949 นายสพุฒัน์  ฉลอม บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 0010007374 ออมทรัพย์
340 เชียงดาว 022952 นางก่ิงกมล  ฉลอม บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 0010007372 ออมทรัพย์
341 เชียงดาว 024337 นางพินสาย  อมรศกัดิ์ บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 0010013909 ออมทรัพย์
342 เชียงดาว 025413 นายทมิชยั  เข่ือนเพชร บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 0010010273 ออมทรัพย์
343 เชียงดาว 025741 นายสนิท  นวลศิริ บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 0010013427 ออมทรัพย์
344 เชียงดาว 026659 นายสงกรานต์  โปธา บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 0010014496 ออมทรัพย์
345 เชียงดาว 029397 นายจีรศกัดิ์  คนสอาด บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 0010022497 ออมทรัพย์
346 เชียงดาว 029619 นางศิริลกัษณ์  สาระจนัทร์ บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
347 เชียงดาว 029683 นางปราณี  ช่ืนตา บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 0018009279 ออมทรัพย์ATM
348 เชียงดาว 029764 นายมานิตย์  วงัโส บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 0018007533 ออมทรัพย์ATM
349 เชียงดาว 029861 นางสายจิตร์  ร่มเงิน บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 0010008427 ออมทรัพย์
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350 เชียงดาว 029985 นายสมศกัดิ์  ปัญโญ บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 0018001897 ออมทรัพย์ATM
351 เวียงแหง 022356 นายทนิกร  จองมวย บ านาญเวียงแหง(กรมฯ) 0010003257 ออมทรัพย์
352 ฝาง 022663 นายอนนัต์  กันนาง เจ้าหน้าที่เขต 3 0010007868 ออมทรัพย์
353 ฝาง 029997 นายกิตติภณ  สพุรรณกลาง บ านาญเขต 3 0018002392 ออมทรัพย์ATM
354 ฝาง 027030 นางจินดา  กันทะศกัดิ์ บ านาญเขต3(กรมฯ) 0010011739 ออมทรัพย์
355 ฝาง 013826 นางวรรัตน์  กาบศรี ร.ร.บ้านโป่งถืบ สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
356 ฝาง 023837 นายปรีดา  ปัญญาวชิโรภาส ร.ร.บ้านปางสกั 0018002139 ออมทรัพย์ATM
357 ฝาง 027725 นางปราณี  พรมพนัธ์ ร.ร.บ้านแมส่นูน้อย 0018009320 ออมทรัพย์ATM
358 ฝาง 019559 นางอรพรรณ  เข่ือนล้อม ร.ร.เจ้าแมห่ลวงอปุถัมภ์ 1 0010008584 ออมทรัพย์
359 ฝาง 022183 นางสาวพิรุณศรี  มะลิแก้ว ร.ร.บ้านโป่งน า้ร้อน 0018006355 ออมทรัพย์ATM
360 ฝาง 024177 นายสิทธิพร  นนัตาวงศ์ ร.ร.บ้านมว่งชมุ 0010012842 ออมทรัพย์
361 ฝาง 021489 นางสมุาลี  ทาศกัดิ์ ร.ร.บ้านศรีดอนชยั 0018002085 ออมทรัพย์ATM
362 ฝาง 020322 นางสายธาร  ผู้อยู่สขุ ร.ร.บ้านปางปอย 0010035700 ออมทรัพย์
363 ฝาง 023514 นางเรียม  สิงห์ทร ร.ร.บ้านขอบด้ง 0018002276 ออมทรัพย์ATM
364 ฝาง 017544 นายกลปัพฒัน์  โกวรรณ์ บ านาญฝาง 0010008167 ออมทรัพย์
365 ฝาง 018267 นายธีรยตุ  ไชยเวช บ านาญฝาง 0018000290 ออมทรัพย์ATM
366 ฝาง 020674 นายเทยีน  ร้อยหม่ืน บ านาญฝาง สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
367 ฝาง 029776 นางสาวนวลจนัทร์  นนัตรัตน์ บ านาญฝาง 0018009888 ออมทรัพย์ATM
368 ฝาง 029874 นายสเุทพ  กันธารักษ์ บ านาญฝาง 0010009530 ออมทรัพย์
369 ฝาง 030000 นางสมลกัษณ์  บพุบศุ บ านาญฝาง 0018003931 ออมทรัพย์ATM
370 ฝาง 012964 นางทอง  สวุรรณบตุร บ านาญฝาง(กรมฯ) 0018003431 ออมทรัพย์ATM
371 ฝาง 013502 นางพณิชา  ม าขนุทด บ านาญฝาง(กรมฯ) 0018010221 ออมทรัพย์ATM
372 ฝาง 016378 นางนฤมล  เตชะใจ บ านาญฝาง(กรมฯ) 0010009171 ออมทรัพย์
373 ฝาง 017836 นางนนัทวิา  สมทุร์หอม บ านาญฝาง(กรมฯ) 0010009936 ออมทรัพย์
374 ฝาง 019017 นางกนิษฐา  ช่ืนใจ บ านาญฝาง(กรมฯ) 0010009706 ออมทรัพย์
375 ฝาง 019768 นางอนงค์  วงศ์ช่ืน บ านาญฝาง(กรมฯ) 0018001685 ออมทรัพย์ATM
376 ฝาง 021346 นางสาวบรรจง  กลีบทอง บ านาญฝาง(กรมฯ) 0018001713 ออมทรัพย์ATM
377 ฝาง 023823 นางมาลี  อินทะพิงค์ บ านาญฝาง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
378 ฝาง 024066 นางสชุาดา  เวฬมุาศ บ านาญฝาง(กรมฯ) 0010009248 ออมทรัพย์
379 ฝาง 024440 นางสดุธิดา  ธรรมปัญญา บ านาญฝาง(กรมฯ) 0010035645 ออมทรัพย์
380 ฝาง 024777 นายประพนัธ์  สอาดล้วน บ านาญฝาง(กรมฯ) 0018000845 ออมทรัพย์ATM
381 ฝาง 024857 นางรัตนาภรณ์  คงทอง บ านาญฝาง(กรมฯ) 0018001432 ออมทรัพย์ATM
382 ฝาง 025419 นางมะเอ  บวัพวงชน บ านาญฝาง(กรมฯ) 0018004177 ออมทรัพย์ATM
383 ฝาง 025984 นางบริสทุธ์ิ  นวลจนัทร์ บ านาญฝาง(กรมฯ) 0018007542 ออมทรัพย์ATM
384 ฝาง 026484 นางสาวประภาพร  วรรณประสิทธ์ิ บ านาญฝาง(กรมฯ) 0010001299 ออมทรัพย์
385 ฝาง 026753 นางพิมพร  ไตรยานภุาพ บ านาญฝาง(กรมฯ) 0018003738 ออมทรัพย์ATM
386 ฝาง 028563 นางดรุณศรี  ศกัดิ์ใหญ่ บ านาญฝาง(กรมฯ) 0018001681 ออมทรัพย์ATM
387 ฝาง 029778 นางวิภารัตน์  จกัรมานนท์ บ านาญฝาง(กรมฯ) 0010007929 ออมทรัพย์
388 ฝาง 029933 นางอญัชลี  ณะวิชยั บ านาญฝาง(กรมฯ) 0018001551 ออมทรัพย์ATM
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389 ฝาง 029998 นายวิโรจน์  บพุบศุ บ านาญฝาง(กรมฯ) 0010008686 ออมทรัพย์
390 ไชยปราการ 020429 นายกีรติ  สปุรียธิติกุล ร.ร.บ้านหวัฝาย 0018000524 ออมทรัพย์ATM
391 ไชยปราการ 021750 นางประพิณ  ศิริ ร.ร.บ้านปงต า 0010008133 ออมทรัพย์
392 ไชยปราการ 024350 นางวนัเพ็ญ  วงัตาล ร.ร.บ้านใหมห่นองบวั 0010008542 ออมทรัพย์
393 ไชยปราการ 013531 นางมยรีุ  สริุยะจกัร์ ร.ร.บ้านป่างิว้ 0018001124 ออมทรัพย์ATM
394 ไชยปราการ 029779 นางนิรมิตร  มีไชโย ไชยปราการโอนตา่งจงัหวดั 0018000924 ออมทรัพย์ATM
395 ไชยปราการ 022878 นางอิชย์ชญา  จกัร์ค า บ านาญไชยปราการ สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
396 ไชยปราการ 013958 นางศิรินนัท์  ค าวงศ์ปิน บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 0010010913 ออมทรัพย์
397 ไชยปราการ 018187 นายเอกรินทร์  สนัติสวา่งกุล บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 0018001725 ออมทรัพย์ATM
398 ไชยปราการ 018961 นางทองใบ  บวับาน บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 0018003820 ออมทรัพย์ATM
399 ไชยปราการ 021085 นายทนงศกัดิ์  เนตรสมบรูณ์ บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 0018001230 ออมทรัพย์ATM
400 ไชยปราการ 024378 นายวชัรินทร์  วรรณหอม บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 0018001558 ออมทรัพย์ATM
401 ไชยปราการ 025124 นายสมพงษ์  อยู่พุม่ บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
402 ไชยปราการ 025570 นางนนัทพร  ศิริอดุม บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 0010005899 ออมทรัพย์
403 ไชยปราการ 026194 นางลดัดา  บญุศิลปไทย บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
404 ไชยปราการ 026409 นายสามารถ  พรหมชยั บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 0018001882 ออมทรัพย์ATM
405 แมอ่าย 015131 นางบษุบา  ฉายะสโุข ร.ร.เพียงหลวง1 0010014762 ออมทรัพย์
406 แมอ่าย 020524 นางศิริวรรณ  อินถา ร.ร.ชมุชนบ้านแมฮ่่าง 0018010859 ออมทรัพย์ATM
407 แมอ่าย 019034 นางพิมพรรณ  จนัทร บ านาญแมอ่าย 0010007395 ออมทรัพย์
408 แมอ่าย 020581 นายจรูญ  ไชยเลิศ บ านาญแมอ่าย 0018006413 ออมทรัพย์ATM
409 แมอ่าย 021006 นางสาวแสงเพชร  แก้วส าเภา บ านาญแมอ่าย 0018003567 ออมทรัพย์ATM
410 แมอ่าย 021492 นายสจิุตร์  ฆ้องเดิม บ านาญแมอ่าย 0018001273 ออมทรัพย์ATM
411 แมอ่าย 029890 นายวีระพนัธ์  เวทะธรรม บ านาญแมอ่าย 0010006184 ออมทรัพย์
412 แมอ่าย 015127 นางสมุาลี  วิมลพนัธ์ บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 0018008053 ออมทรัพย์ATM
413 แมอ่าย 026690 นายอดุมศกัดิ์  งามผิว บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 0018003568 ออมทรัพย์ATM
414 แมอ่าย 029887 นายปกรณ์กฤษณ์  บญุมณี บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 0018003232 ออมทรัพย์ATM
415 สารภี 026621 นางพรรณนิภา  ชาติโยธิน ร.ร.บ้านสนัทราย 0018000292 ออมทรัพย์ATM
416 สารภี 027955 นางนิศานาฎ  เกิดที่สดุ ร.ร.วดัทา่ต้นกวาว 0018009675 ออมทรัพย์ATM
417 สารภี 024563 นางสาวศรัญญา  นาตา ร.ร.วดัเวฬวุนั 0010009217 ออมทรัพย์
418 สารภี 017940 นางพวงพยอม  ไชยศรี ร.ร.วดัศรีโพธาราม 0018004595 ออมทรัพย์ATM
419 สารภี 030006 นางพรทพิย์  ใจเดช ร.ร.เวียงเศรษฐีวิทยา 0010012712 ออมทรัพย์
420 สารภี 030045 นายสมคิด  ช่ืนกุลสมัพนัธ์ บ านาญสารภี 0018002486 ออมทรัพย์ATM
421 สารภี 025328 นายปรีชา  สายมณี บ านาญสพม34(สารภ)ี(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
422 สารภี 027462 นายธรรมนญู  สวุรรณรัฐ บ านาญสพม34(สารภ)ี(กรมฯ) 0018008231 ออมทรัพย์ATM
423 สารภี 030126 นางพนัธุ์ทพิย์  เอกฉาย บ านาญสพม34(สารภ)ี(กรมฯ) 0010010649 ออมทรัพย์
424 สารภี 013746 นายประสิทธ์ิ  ต๊ะค า บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 0010008645 ออมทรัพย์
425 สารภี 014778 นางนิภาพร  รัตนดวงประทปี บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 0010003352 ออมทรัพย์
426 สารภี 016316 นางสภุทัรา  บญุทวี บ านาญสารภ(ีกรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
427 สารภี 016852 นางสรรพคณุ  ชินารักษ์ บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 0010001640 ออมทรัพย์
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428 สารภี 017938 นายประเสริฐ  สริุยโต้ บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 0010006106 ออมทรัพย์
429 สารภี 018052 นางสาวดมัพิกา  สิทธิพนัธ์ บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 0018006294 ออมทรัพย์ATM
430 สารภี 020369 นางสดุา  ราชโสม บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 0018006644 ออมทรัพย์ATM
431 สารภี 021564 นางชญานิษฐ์  วิชยัยา บ านาญสารภ(ีกรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
432 สารภี 023124 นางดาวเรือง  สายมณี บ านาญสารภ(ีกรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
433 สารภี 023457 นางรัชนีวรรณ  ฟุ้ งเฟ่ือง บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 0018001137 ออมทรัพย์ATM
434 สารภี 024235 นางพชัริดา  คนตรง บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 0018000439 ออมทรัพย์ATM
435 สารภี 026412 นางสมพกัตร์  เสือนว่ม บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 0018004242 ออมทรัพย์ATM
436 สารภี 027893 นางสิริมา  ศรีจนัทร์ บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 0018004118 ออมทรัพย์ATM
437 สารภี 028013 นางรัชพร  บวัหอม บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 0018001136 ออมทรัพย์ATM
438 สารภี 028054 นางลอ่งฟ้า  เจริญวรรณ บ านาญสารภ(ีกรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
439 สารภี 028179 นางนิตน้อย  อินชยั บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 0010022744 ออมทรัพย์
440 สารภี 029524 นางสมจิตร์  เดชปัญญา บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 0010012683 ออมทรัพย์
441 สารภี 029625 นางทศันีย์  เสถียรโชค บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 0012020728 ออมทรัพย์พิเศษ
442 สารภี 029719 นางทบัทมิ  อินตะยศ บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 0010005347 ออมทรัพย์
443 สารภี 029961 นายมทุา  โกสมุภ์ บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 0018002159 ออมทรัพย์ATM
444 สนัป่าตอง 030049 นายจตรุงค์  ล้วนเนตรเงิน บ านาญเกษตร 0010011302 ออมทรัพย์
445 สนัป่าตอง 025038 นายจรัญ  มหานนัท์ บ านาญเขต4(กรมฯ) 0018000253 ออมทรัพย์ATM
446 สนัป่าตอง 029748 นางสชุาดา  บญุฤทธ์ิ บ านาญเขต4(กรมฯ) 0010023700 ออมทรัพย์
447 สนัป่าตอง 029996 นายนคร  เจริญสขุ บ านาญเขต4(กรมฯ) 0018009196 ออมทรัพย์ATM
448 สนัป่าตอง 016379 นายส าเร็จ  ไชยวณัณ์ ร.ร.บ้านก่ิวแลน้อยประสิทธ์ิฯ 0018004051 ออมทรัพย์ATM
449 สนัป่าตอง 025017 นางเครือวลัย์  ปัญญา ร.ร.วดัสวา่งอารมณ์ 0018002238 ออมทรัพย์ATM
450 สนัป่าตอง 023586 นายวีระศกัดิ์  ถาอินทร์ ร.ร.วดัหนองครอบ 0010005523 ออมทรัพย์
451 สนัป่าตอง 021931 นายสมพล  วิชยัชมภู บ านาญสนัป่าตอง สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
452 สนัป่าตอง 023037 นายเจริญ  ปัญญา บ านาญสนัป่าตอง สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
453 สนัป่าตอง 025268 นายวิโรจน์  ปัญญาแก้ว บ านาญสนัป่าตอง 0018004390 ออมทรัพย์ATM
454 สนัป่าตอง 028831 นายสเุทพ  บ้านหมู่ บ านาญสนัป่าตอง 0018000404 ออมทรัพย์ATM
455 สนัป่าตอง 029644 นางอรพินธุ์  คตูระกูล บ านาญสนัป่าตอง 0010032027 ออมทรัพย์
456 สนัป่าตอง 029763 นายประยทุธ  วรนาถศภุกิจ บ านาญสนัป่าตอง 0010013409 ออมทรัพย์
457 สนัป่าตอง 029809 นางผ่องพรรณ  พลนาวี บ านาญสนัป่าตอง 0018002936 ออมทรัพย์ATM
458 สนัป่าตอง 029810 นายรวีโรจน์  สดุใจ บ านาญสนัป่าตอง 0010013435 ออมทรัพย์
459 สนัป่าตอง 029926 นายสะอาด  นนัตา บ านาญสนัป่าตอง 0018003961 ออมทรัพย์ATM
460 สนัป่าตอง 030128 นายเสนห์่  สเุมธะ บ านาญสนัป่าตอง 0010006409 ออมทรัพย์
461 สนัป่าตอง 020926 นางเพ็ญจนัทร์  พลอยแดง บ านาญสพม34(สนัป่าตอง)(กรมฯ) 0010014946 ออมทรัพย์
462 สนัป่าตอง 014770 นางธันยพร  สิทธิมลู บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 0010039046 ออมทรัพย์
463 สนัป่าตอง 015156 นางสาวอรอนงค์  ค ามลู บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 0010012635 ออมทรัพย์
464 สนัป่าตอง 015720 นายสวสัดิ์  สขุแก้ว บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 0010035842 ออมทรัพย์
465 สนัป่าตอง 018028 นางสายพิณ  ธิวงค์ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 0010015305 ออมทรัพย์
466 สนัป่าตอง 019253 นางสาวณฐักุล  พงศ์รักษ์ศิลป์ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 0018004262 ออมทรัพย์ATM

หนา้ที ่12 จาก 16



ล ำดับ หน่วยบริกำร เลขสมำชิก ช่ือ - สกุล ช่ือสังกัด เข้ำบัญชีเลขที่ ประเภท

467 สนัป่าตอง 021073 นายบญุช่วย  อดุชา บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 0010008425 ออมทรัพย์
468 สนัป่าตอง 022312 นางอรอนงค์  บญุเจริญ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 0018002236 ออมทรัพย์ATM
469 สนัป่าตอง 023597 นายเกรียงไกร  ช านาญค้า บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
470 สนัป่าตอง 024297 นางอ าไพ  ตุ่นวนั บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 0018003854 ออมทรัพย์ATM
471 สนัป่าตอง 027898 นางสายแก้ว  เต็มปวน บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
472 สนัป่าตอง 027962 นางสายทอง  สดุเขต บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 0010039134 ออมทรัพย์
473 สนัป่าตอง 028261 นางจิรพรรณ  ญาณมงคลศิลป์ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 0018002993 ออมทรัพย์ATM
474 สนัป่าตอง 029646 นายดวงค า  ค าจนัทร์ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 0018004430 ออมทรัพย์ATM
475 สนัป่าตอง 029649 นางอทุมุพร  ยาวิลาศ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 0010005593 ออมทรัพย์
476 สนัป่าตอง 029662 นางอนงค์  บญุเป็ง บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 0018011157 ออมทรัพย์ATM
477 สนัป่าตอง 030046 นายสวุฒัน์  บญุธิมา บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 0010020073 ออมทรัพย์
478 สนัป่าตอง 030048 นายปรีชา  ต๊ะมา บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 0010021295 ออมทรัพย์
479 หางดง 023694 นางสาวเรณ ู จนัทร์กุย ร.ร.บ้านป่าตาล 0010010598 ออมทรัพย์
480 หางดง 015152 นางพิทยาธร  อะตะมะ ร.ร.บ้านไร่ 0010006278 ออมทรัพย์
481 หางดง 015738 นางวิไลศกัดิ์  กาพย์ไชย ร.ร.บ้านสนัผกัหวาน 0010009602 ออมทรัพย์
482 หางดง 024851 นางเรือนค า  ทองเที่ยง บ านาญหางดง 0010005688 ออมทรัพย์
483 หางดง 029584 นางสาวยพุา  ขวญัคง บ านาญหางดง 0010008181 ออมทรัพย์
484 หางดง 029585 นางทองพลู  บญุแทน บ านาญหางดง 0010008759 ออมทรัพย์
485 หางดง 029738 นางสภุาพ  วงศ์ค า บ านาญหางดง 0010026677 ออมทรัพย์
486 หางดง 029812 นายถาวร  บญุมามณี บ านาญหางดง 0010010682 ออมทรัพย์
487 หางดง 030091 นายชยัวฒัน์  อตุอ่ินแก้ว บ านาญหางดง 0010030841 ออมทรัพย์
488 หางดง 029582 นายสนั่น  ข้าวจ้าว บ านาญร.ร.ต้นแก้วผดงุวิทยาลยั 0010012845 ออมทรัพย์
489 หางดง 029811 นายโสภณ  เป็งธินา บ านาญต้นแก้วผดงุฯ 0018000875 ออมทรัพย์ATM
490 หางดง 026024 นางสพิุมพ์  ค้าขาย บ านาญสพม34(หางดง)(กรมฯ) 0010048792 ออมทรัพย์
491 หางดง 014082 นายบ าเพ็ญ  บรูณะพิมพ์ บ านาญหางดง(กรมฯ) 0018000068 ออมทรัพย์ATM
492 หางดง 017545 นางเนืองนิตย์  ปัญจะเรือง บ านาญหางดง(กรมฯ) 0018003815 ออมทรัพย์ATM
493 หางดง 018161 นายชยัพร  นิธิวิทยา บ านาญหางดง(กรมฯ) 0012007309 ออมทรัพย์พิเศษ
494 หางดง 021514 นายศภุชยั  สายค าวงศ์ บ านาญหางดง(กรมฯ) 0018005800 ออมทรัพย์ATM
495 หางดง 021779 นางเพ็ญสินี  คงอ้าย บ านาญหางดง(กรมฯ) 0010010401 ออมทรัพย์
496 หางดง 022516 นางศรีพรรณ  เชือ้จนัทรา บ านาญหางดง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
497 หางดง 022615 นางศรีวยั  พทุธโยธา บ านาญหางดง(กรมฯ) 0018006578 ออมทรัพย์ATM
498 หางดง 023139 นางสาวประไพ  ตาค า บ านาญหางดง(กรมฯ) 0018000110 ออมทรัพย์ATM
499 หางดง 024952 นางกชพรรณ  บญุจา บ านาญหางดง(กรมฯ) 0010009726 ออมทรัพย์
500 หางดง 027910 นางสาวนฤมล  ธนารมย์ บ านาญหางดง(กรมฯ) 0010006289 ออมทรัพย์
501 หางดง 029290 วา่ที่ร้อยโทเสนห์่  ก้อนใจ บ านาญหางดง(กรมฯ) 0010042388 ออมทรัพย์
502 หางดง 029732 นางปิยะนนัท์  ปิยะมาน บ านาญหางดง(กรมฯ) 0010039514 ออมทรัพย์
503 หางดง 029781 นายรุ่งเรือง  ล านวล บ านาญหางดง(กรมฯ) 0018004827 ออมทรัพย์ATM
504 หางดง 029936 นางจีรนนัท์  กมลทพิย์ บ านาญหางดง(กรมฯ) 0018004157 ออมทรัพย์ATM
505 แมว่าง 014021 นางสาวจฬุารัตน์  ทากุ่ง ร.ร.บ้านกาด 0012006454 ออมทรัพย์พิเศษ
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506 แมว่าง 017484 นางประทมุพร  ศรีจ านงค์ บ านาญแมว่าง สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
507 แมว่าง 028183 นายลิขิต  มลูยศ บ านาญแมว่าง 0018003919 ออมทรัพย์ATM
508 แมว่าง 029666 นายสเุธียร  ปันเด็ง บ านาญแมว่าง 0010030044 ออมทรัพย์
509 แมว่าง 029667 นายประมวล  มานิตย์ บ านาญแมว่าง 0018007545 ออมทรัพย์ATM
510 แมว่าง 029821 นางร าแพน  จนัทรเทพ บ านาญแมว่าง 0018003852 ออมทรัพย์ATM
511 แมว่าง 029822 นายวิชยั  แก้วมลู บ านาญแมว่าง 0018002846 ออมทรัพย์ATM
512 แมว่าง 013242 นางล าดวน  แก้วมลู บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 0010003139 ออมทรัพย์
513 แมว่าง 023242 นางพรทวี  เตจ๋า บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 0010005955 ออมทรัพย์
514 แมว่าง 023428 นายกัมพล  โยกาศ บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 0018000504 ออมทรัพย์ATM
515 แมว่าง 025954 นางอษุา  ขอนกลาย บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 0010013719 ออมทรัพย์
516 แมว่าง 027055 นางสกุณา  สายศร บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 0010010772 ออมทรัพย์
517 ดอยหลอ่ 013521 นางธีราพร  สนธินา ร.ร.บ้านใหมห่นองหอย 0018008044 ออมทรัพย์ATM
518 ดอยหลอ่ 023908 นายปรีชา  อินถา บ านาญดอยหลอ่ 0010002557 ออมทรัพย์
519 ดอยหลอ่ 029823 นายสายณัห์  ยะจา บ านาญดอยหลอ่ 0010025085 ออมทรัพย์
520 ดอยหลอ่ 030173 นางปิยะพร  ทากาดะ บ านาญดอยหลอ่ 0018007803 ออมทรัพย์ATM
521 ดอยหลอ่ 019324 นายสมคิด  ค ามาสาร บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 0018003356 ออมทรัพย์ATM
522 ดอยหลอ่ 021070 นางกัลยรัชต์  รัตนกุล บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 0018004722 ออมทรัพย์ATM
523 ดอยหลอ่ 022446 นางจรรยา  ไชยวงค์ บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 0010009309 ออมทรัพย์
524 ดอยหลอ่ 024509 นางสาวลภสันนัท์  วิชญพงศ์หรัิญ บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 0018000990 ออมทรัพย์ATM
525 ดอยหลอ่ 028478 นางณิชานนัท์  ปวงค า บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 0018000432 ออมทรัพย์ATM
526 ดอยหลอ่ 028627 นางบษุบา  แก้วหล้า บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 0010010983 ออมทรัพย์
527 ดอยหลอ่ 029648 นายเผ่าพนัธ์  ยาวิลาศ บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 0018004252 ออมทรัพย์ATM
528 ดอยหลอ่ 030101 นายเจษฎา  พิการัตน์ บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 0010011628 ออมทรัพย์
529 ดอยหลอ่ 030102 นายอษัฎางค์  ทองหล้า บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
530 ดอยหลอ่ 030103 นางทองใบ  ดีเพ็ญ บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 0010011375 ออมทรัพย์
531 อมก๋อย 027974 นางวาสนา  สวุี บ านาญอมก๋อย(กรมฯ) 0010002786 ออมทรัพย์
532 อมก๋อย 029909 นายถวิล  สวุรรณ บ านาญอมก๋อย(กรมฯ) 0012008082 ออมทรัพย์พิเศษ
533 อมก๋อย 030121 นายพงษ์วิศรุต  ปันมลู บ านาญอมก๋อย(กรมฯ) 0018003929 ออมทรัพย์ATM
534 ฮอด 025207 นายลิขิต  ฐานมั่น บ านาญเขต 5(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
535 ฮอด 020195 นางอารีย์  อรุณสิทธ์ิ ร.ร.บ้านแมท่งั สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
536 ฮอด 024008 นางวีรญา  ยศอาลยั ร.ร.บ้านโค้งงาม 0012004476 ออมทรัพย์พิเศษ
537 ฮอด 013426 นางทองเพ็ญ  เดชะทศิ ร.ร.บ้านแควมะกอก 0012012086 ออมทรัพย์พิเศษ
538 ฮอด 014668 นางเบญจา  แสนสขุ ร.ร.บ้านทุ่งโป่ง 0010006662 ออมทรัพย์
539 ฮอด 022900 นายนิรันดร์  มณีวรรณ์ บ านาญฮอด สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
540 ฮอด 029913 นายสมคิด  ประทศิ บ านาญฮอด 0010013777 ออมทรัพย์
541 ฮอด 029963 นายสริุยนั  สิทธิศรี บ านาญฮอด 0010013919 ออมทรัพย์
542 ฮอด 017296 นายประเสริฐ  แสนสขุ บ านาญฮอด(กรมฯ) 0010012367 ออมทรัพย์
543 ฮอด 020627 นายประยทุธ  แก้วค าปา บ านาญฮอด(กรมฯ) 0018003891 ออมทรัพย์ATM
544 ฮอด 022021 นางสมุาลี  ปันกอง บ านาญฮอด(กรมฯ) 0018010388 ออมทรัพย์ATM
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545 ฮอด 022064 นางจนัทร์ฉาย  พรหมเสน บ านาญฮอด(กรมฯ) 0018000828 ออมทรัพย์ATM
546 ฮอด 022656 นายจรูญ  กันธะมา บ านาญฮอด(กรมฯ) 0018000829 ออมทรัพย์ATM
547 ฮอด 024382 นายวฒันา  ศรีตลุา บ านาญฮอด(กรมฯ) 0018006657 ออมทรัพย์ATM
548 ฮอด 024600 นางอญัชลี  จินาวงค์ บ านาญฮอด(กรมฯ) 0018005395 ออมทรัพย์ATM
549 ฮอด 024909 นายถนอม  จินะเป็งกาศ บ านาญฮอด(กรมฯ) 0010007113 ออมทรัพย์
550 ฮอด 026103 นางสาวอ าไพ  กันทะสิทธ์ิ บ านาญฮอด(กรมฯ) 0018004851 ออมทรัพย์ATM
551 ฮอด 029661 นายถาวร  ตนัปิน บ านาญฮอด(กรมฯ) 0010006314 ออมทรัพย์
552 ฮอด 029962 นางศรีพรรณ  ประดิษฐสอน บ านาญฮอด(กรมฯ) 0010011357 ออมทรัพย์
553 ดอยเตา่ 024684 นางศรีลา  น าปุ๊ ด ร.ร.บ้านไร่ สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
554 ดอยเตา่ 020412 นายทองดี  สขุต้อ บ านาญดอยเตา่ 0010011287 ออมทรัพย์
555 ดอยเตา่ 029844 นางนวลน้อย  สินชู บ านาญดอยเตา่ 0018001934 ออมทรัพย์ATM
556 ดอยเตา่ 018239 นางสาวรัตนาภรณ์  กาละวิชยั บ านาญดอยเตา่(กรมฯ) 0010036295 ออมทรัพย์
557 ดอยเตา่ 020611 นายอดิศกัดิ์  ตรีวงศ์ บ านาญดอยเตา่(กรมฯ) 0018000074 ออมทรัพย์ATM
558 ดอยเตา่ 021438 นางวริญญา  ไพรสวุรรณ บ านาญดอยเตา่(กรมฯ) 0010011619 ออมทรัพย์
559 ดอยเตา่ 023246 นางสมถวิล  รังสรรค์ บ านาญดอยเตา่(กรมฯ) 0018004285 ออมทรัพย์ATM
560 ดอยเตา่ 023689 นางมีนา  กันทะยอม บ านาญดอยเตา่(กรมฯ) 0010015549 ออมทรัพย์
561 ดอยเตา่ 023690 นายประชิด  กันทะยอม บ านาญดอยเตา่(กรมฯ) 0010024703 ออมทรัพย์
562 ดอยเตา่ 029664 นายถวิล  สทุธิวรรณจ าปา บ านาญดอยเตา่(กรมฯ) 0018002577 ออมทรัพย์ATM
563 จอมทอง 018254 นางก่ิงกาญจน์  กาญจนลาภ บ านาญจอมทอง 0018004223 ออมทรัพย์ATM
564 จอมทอง 021464 นายนิกร  สตุา บ านาญจอมทอง 0010013888 ออมทรัพย์
565 จอมทอง 029616 นายวิภพ  หล้านนัตา บ านาญจอมทอง 0010010958 ออมทรัพย์
566 จอมทอง 029857 นายสี  นนัต๊ะภมิู บ านาญจอมทอง 0010012589 ออมทรัพย์
567 จอมทอง 016159 นางเฉลิมศรี  ปินทะยา บ านาญสพม34(จอมทอง)(กรมฯ) 0010010060 ออมทรัพย์
568 จอมทอง 013290 นางอมัพร  ยศถามี บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0010002386 ออมทรัพย์
569 จอมทอง 013978 นายบญุตนั  เตชะตา บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0010002371 ออมทรัพย์
570 จอมทอง 015036 นายอาทติย์  ญาณพนัธุ์ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0010009781 ออมทรัพย์
571 จอมทอง 015361 นางอ าพร  ยิม้สวสัดิ์ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0018006082 ออมทรัพย์ATM
572 จอมทอง 018528 นายสมพงษ์  วชัรไพรงาม บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0010002302 ออมทรัพย์
573 จอมทอง 020360 นางสเุทพ  นนทธรรม บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0018004148 ออมทรัพย์ATM
574 จอมทอง 020425 นางบวัเหลียว  จนัทร์หอม บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0018003191 ออมทรัพย์ATM
575 จอมทอง 021303 นายจกัรค า  หวนัแดง บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0018007678 ออมทรัพย์ATM
576 จอมทอง 021842 นางพรรณี  ขตัลิวงศ์ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0018005994 ออมทรัพย์ATM
577 จอมทอง 022092 นายทวีศกัดิ์  นนัต๊ะโส บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0010002340 ออมทรัพย์
578 จอมทอง 022762 นางกัญญา  เปอะปันสขุ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0018005236 ออมทรัพย์ATM
579 จอมทอง 023444 นายบญุทา  สยุะใหญ่ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0018001082 ออมทรัพย์ATM
580 จอมทอง 024233 นางพิมพา  สิทธิฟอง บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0018006524 ออมทรัพย์ATM
581 จอมทอง 025250 นางสาวสชิุนนา  มานิตย์ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0018008069 ออมทรัพย์ATM
582 จอมทอง 025352 นางเพ็ญทอง  สจุนัทร์แสง บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0010004775 ออมทรัพย์
583 จอมทอง 026298 นางจนัทร์เพ็ญ  กุลพฒัน์มงคล บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0010007210 ออมทรัพย์
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584 จอมทอง 027614 นางอวยพร  โฆวาสินธุ์ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0018007037 ออมทรัพย์ATM
585 จอมทอง 028283 นางมณัฑนา  สวสัดิ์ประดิษฐ์ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
586 จอมทอง 028331 นายสเุทพ  ศรีชทูอง บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0010003323 ออมทรัพย์
587 จอมทอง 029019 นางวนัเพ็ญ  ปาลีกุย บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 0010039795 ออมทรัพย์
588 จอมทอง 022627 นายเกษม  บษุบงค์ ร.ร.บ้านทา่ข้าม 0010002376 ออมทรัพย์
589 จอมทอง 021846 นายสวุิทย์  อภชิยั ลปจ.จอมทอง 0018007263 ออมทรัพย์ATM
590 แมแ่จ่ม 026238 นายชยัวรรณ  โพธิพงษ์ บ านาญแมแ่จ่ม 0010016594 ออมทรัพย์
591 แมแ่จ่ม 029712 นางวนิดา  โนพี บ านาญแมแ่จ่ม 0010010424 ออมทรัพย์
592 แมแ่จ่ม 029793 นางบปุผา  มทุมุล บ านาญแมแ่จ่ม 0010010622 ออมทรัพย์
593 แมแ่จ่ม 030151 นายประเสริฐ  แสงเพชรไพบรูณ์ บ านาญแมแ่จ่ม 0010012216 ออมทรัพย์
594 แมแ่จ่ม 012315 นางเจนจิรา  ชมช่ืน บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
595 แมแ่จ่ม 013264 นายวิชิต  พิทาค า บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) 0018006333 ออมทรัพย์ATM
596 แมแ่จ่ม 014317 นางสายทพิย์  นนัทขว้าง บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
597 แมแ่จ่ม 015299 นายพิชิต  พนารัตนดอนชยั บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) 0010013941 ออมทรัพย์
598 แมแ่จ่ม 017554 นายสมชยั  กองอินทร์ บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) 0010009194 ออมทรัพย์
599 แมแ่จ่ม 017973 นางนีลา  เฟ่ืองฟกิูจการ บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) 0018004899 ออมทรัพย์ATM
600 แมแ่จ่ม 019773 นายจกัรี  เฟ่ืองฟกิูจการ บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) 0018004910 ออมทรัพย์ATM
601 แมแ่จ่ม 014844 นายเอนก  โอบอ้อม ร.ร.ออป. 13 0010011037 ออมทรัพย์
602 แมแ่จ่ม 020974 นางวชัราภรณ์  เนตรศิลป์ ร.ร.บ้านแมป่าน 0018005030 ออมทรัพย์ATM
603 กัลยาณิวฒันา 018590 นายธีรชยั  นกุา ร.ร.บ้านจนัทร์ 0018004000 ออมทรัพย์ATM
604 กัลยาณิวฒันา 016173 นายสวา่งชยั  ศิลป์มิตรภาพ บ านาญกัลยาณิวฒันา(กรมฯ) 0018005256 ออมทรัพย์ATM
605 กัลยาณิวฒันา 020837 นายศรีวรรณ  เดน่คีรีรัตน์ บ านาญกัลยาณิวฒันา(กรมฯ) 0018004491 ออมทรัพย์ATM
606 กัลยาณิวฒันา 020977 นายวิเชียร  นามแก้ว บ านาญกัลยาณิวฒันา(กรมฯ) 0018005376 ออมทรัพย์ATM

หมำยเหตุ : น าช าระให้สมาชิกที่มีสญัญาสวสัดิการ  หรือมีหุ้น/หนีส้ินรายเดือนคงค้างช าระ  และสมาชิกที่ยงัไมไ่ด้ช าระประกันชีวิตกลุม่
กรมธรรม์ที่ 3 ,6  และ 4  หลงัจากช าระแล้วมีเงินเหลือ  น าเข้าบญัชีเงินฝากที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ
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