สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำร "โครงกำรหกสิบยี่สิบแสน ประจำปี 2563" (คุณสมบัติของสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562)
ลำดับ หน่ วยบริกำร เลขสมำชิก
ชื่อ - สกุล
ชื่อสังกัด
เข้ ำบัญชีเลขที่
ประเภท
1
เวียงพิงค์1 023871 นายนิวาส หล้ าเต็น
กศน.
0010012441 ออมทรัพย์
2
เวียงพิงค์1 015771 นางสาววิเลขา ลีสวุ รรณ์
บานาญกศน.
0010007927 ออมทรัพย์
3
เวียงพิงค์1 028648 นางอังคณา ศิริวฒ
ั น์
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
0010012394 ออมทรัพย์
4
เวียงพิงค์1 014967 นางนันทิตา คุ้มมา
บานาญนาฎศิลป์
0010013730 ออมทรัพย์
5
เวียงพิงค์1 024752 นางอรวรรณ ศรีโรย
บานาญนาฎศิลป์
0010009621 ออมทรัพย์
6
เวียงพิงค์1 030140 นายพิชยั สุขบท
บานาญร.ร.โสตศึกษา
0018001207 ออมทรัพย์ATM
7
เวียงพิงค์1 020866 นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ
บานาญร.ร.โสตศึกษา(กรมฯ)
0018001028 ออมทรัพย์ATM
8
เวียงพิงค์1 024938 นายประสงค์ ปริวตั รสกุลชัย
บานาญร.ร.โสตศึกษา(กรมฯ)
0018001527 ออมทรัพย์ATM
9
เวียงพิงค์1 025006 นางบุพพัณห์ เมฆพยัพ
บานาญร.ร.โสตศึกษา(กรมฯ)
0018001024 ออมทรัพย์ATM
10 เวียงพิงค์1 029850 นายปรเมษฐ์ ทับทิมเทศ
บานาญศิลปากรที่ 7
สัญญาสวัสดิการ นาชาระ
11 เวียงพิงค์1 024436 นายปฏิวตั ิ ปั ญญาทอง
บานาญสนง.วัฒนธรรม
0010016225 ออมทรัพย์
12 เวียงพิงค์1 027510 นายณัฐพงษ์ ยุทธวิริยะ
ร.ร.หอพระ
0010007654 ออมทรัพย์
13 เวียงพิงค์1 029673 นางนิตยา วรวุฒิ
บานาญร.ร.หอพระ
0010012654 ออมทรัพย์
14 เวียงพิงค์1 029726 นางกาญจนา วงศ์แปง
บานาญร.ร.หอพระ
0018000144 ออมทรัพย์ATM
15 เวียงพิงค์1 029600 นางนิรชร คุณพันธ์
บานาญร.ร.กาวิละวิทยาลัย
0010042009 ออมทรัพย์
16 เวียงพิงค์1 029601 นางจีระวัสส์ จี ้เพชร
บานาญร.ร.กาวิละวิทยาลัย
0018001012 ออมทรัพย์ATM
17 เวียงพิงค์1 029614 นางสาววิลาสินี จิตรขันธี
บานาญร.ร.กาวิละวิทยาลัย
0010012946 ออมทรัพย์
18 เวียงพิงค์1 030066 นางภักตร์ เพ็ญ วัฒนะ
บานาญร.ร.กาวิละวิทยาลัย
0010028707 ออมทรัพย์
19 เวียงพิงค์1 026063 นางรุจิพร บุญมี
บานาญร.ร.กาวิละวิทยาลัย(กรมฯ) 0018005113 ออมทรัพย์ATM
20 เวียงพิงค์1 017920 นายสาราญ บุญตอม
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย
0010011074 ออมทรัพย์
21 เวียงพิงค์1 023442 นางสุประวีณ์ สมบูรต์ศรี
บานาญร.ร.ยุพราช
0010005370 ออมทรัพย์
22 เวียงพิงค์1 029753 นางแสงเดือน เหมะวิบลู ย์
บานาญร.ร.ยุพราช
0010028786 ออมทรัพย์
23 เวียงพิงค์1 029756 นายเสวก เหมะวิบลู ย์
บานาญร.ร.ยุพราช
0010017791 ออมทรัพย์
24 เวียงพิงค์1 029847 นางปลื ้มจิต สุขเกษม
บานาญร.ร.ยุพราช
0010004159 ออมทรัพย์
25 เวียงพิงค์1 024407 นางสาวชนิดา ศรีสองเมือง
บานาญยุพราช(กรมฯ)
0010004750 ออมทรัพย์
26 เวียงพิงค์1 025713 นายรังสฤษฎิ์ เอี่ยมสะอาด
บานาญยุพราช(กรมฯ)
0018008045 ออมทรัพย์ATM
27 เวียงพิงค์1 025962 นายไพศาล ไชยเทพ
บานาญยุพราช(กรมฯ)
0010004143 ออมทรัพย์
28 เวียงพิงค์1 029545 นายจานงค์ ศรีวิชยั
บานาญยุพราช(กรมฯ)
0010004166 ออมทรัพย์
29 เวียงพิงค์1 029755 นางบุญสืบ สัจจวาทิต
บานาญยุพราช(กรมฯ)
0010017723 ออมทรัพย์
30 เวียงพิงค์1 029849 นางทิพาพร ขวัญแก้ ว
บานาญยุพราช(กรมฯ)
0010004171 ออมทรัพย์
31 เวียงพิงค์1 029920 นางสุปราณี ไชยทา
บานาญยุพราช(กรมฯ)
0012012283 ออมทรัพย์พิเศษ
32 เวียงพิงค์1 030023 นางสุจิตรา สัตยารักษ์
บานาญยุพราช(กรมฯ)
0010004140 ออมทรัพย์
33 เวียงพิงค์1 030067 นายวีระศักดิ์ กาวิล
บานาญยุพราช(กรมฯ)
0010004154 ออมทรัพย์
34 เวียงพิงค์1 026217 นางรุจิรา มาฆะสุข
ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ
สัญญาสวัสดิการ นาชาระ
35 เวียงพิงค์1 029676 นางสาวจุเรียน กองพงษ์
บานาญร.ร.วัฒโน
0010015535 ออมทรัพย์
36 เวียงพิงค์1 029975 นายสาราญ กิติศรี
บานาญร.ร.วัฒโน
0010028904 ออมทรัพย์
37 เวียงพิงค์1 023700 นางดาลัด ย้ อยพลแสน
บานาญร.ร.วัฒโน(กรมฯ)
0012004803 ออมทรัพย์พิเศษ
หน ้าที่ 1 จาก 16

ลำดับ
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

หน่ วยบริกำร
เวียงพิงค์1
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
เวียงพิงค์2
ราชมงคล
ราชมงคล
ราชมงคล
ราชมงคล
ราชมงคล
ราชมงคล
ราชมงคล
แม่โจ้
แม่โจ้
แม่โจ้
แม่โจ้
แม่โจ้
แม่โจ้
แม่โจ้
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ
ราชภัฎ

เลขสมำชิก
ชื่อ - สกุล
029675 นายประชัน พิบลู ย์
030062 นายประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้ าย
014438 นางวิจิตรา เขตต์ภมู ิเมือง
024523 นางฉวีวรรณ ว่องธนาการ
024525 นายกฤตภาส วงศ์มิตร
020273 นายเรืองศิลป์ พึง่ พุม่ แก้ ว
020741 นายสมศักดิ์ ใจอารีย์
023432 นายสมชาย จอมวิญญา
024127 นายวิเชียร ปั ญญาจักร
024689 นายอินสอน เจริญทะขิน
029551 นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์
029758 นางอรุณวดี ตังโภคานนท์
้
030109 นายนพพร จินะกา
018243 นางสาวชลดา วงศ์พรหม
021325 นางสาวปราณี หอมละออ
027180 นางดวงพร มงคลประเสริฐ
029607 นางสาววราภรณ์ เรือนชัย
030024 นางธัชพร ขัดขาว
016101 นายทิพากร ศิริพฒ
ั นพงศ์
029977 นางสาวอรนุช สิริกุลขจร
030087 นายเจริญ ห่านตระกูล
027249 นายอนุชา แก้ วหลวง
028340 นางดารารัตน์ เต็งไตรสรณ์
016005 นางปาริชาติ บัวเจริญ
025101 นางศิริลกั ษณ์ อินฝาง
027405 นายดารง ธรรมไชย
028531 นายนิพนธ์ วงค์ทา
030060 นายคาปั น วงศ์แสนคา
021150 นางธารารัตน์ เชื ้อวิโรจน์
015708 นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์
016471 นายประสิทธิ์ กาบจันทร์
020732 นางนรมน โลไทยสงค์
027164 นายดารงศักดิ์ จุฑาเกตุ
029496 นางสาววราพร รัตกันท์
029824 นายสมชาย องค์ประเสริฐ
016008 นายวีระพงษ์ ยะไวทย์
018078 นายณัฏฐพร จักรวิเชียร
023178 นางพิมพรรณ์ สูญโญ
024115 นายชูชีพชัย แก้ วมงคลเพชร

ชื่อสังกัด
บานาญร.ร.วัฒโน(กรมฯ)
บานาญพลศึกษา
บาเหน็จสอ.ครูเชียงใหม่
สารพัดช่าง
บานาญสารพัดช่าง
บานาญเทคนิค
บานาญเทคนิค
บานาญเทคนิค
บานาญเทคนิค
บานาญเทคนิค
บานาญเทคนิค
บานาญเทคนิค
บานาญเทคนิค
บานาญอาชีวะ
บานาญอาชีวะ
บานาญอาชีวะ
บานาญอาชีวะ
บานาญอาชีวะ
บานาญศึกษาธิการภาค 15
บานาญศูนย์สง่ เสริมฯ
บานาญอบจ.
มทร.ล้ านนา
มทร.ล้ านนา
บานาญมทร.ล้ านนา
บานาญมทร.ล้ านนา
บานาญมทร.ล้ านนา
บานาญมทร.ล้ านนา
บานาญมทร.ล้ านนา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
บานาญ ม.แม่โจ้
บานาญ ม.แม่โจ้
บานาญ ม.แม่โจ้
บานาญ ม.แม่โจ้
บานาญ ม.แม่โจ้
บานาญ ม.แม่โจ้
บานาญ ม.ราชภัฎ
บานาญ ม.ราชภัฎ
บานาญ ม.ราชภัฎ
บานาญ ม.ราชภัฎ

หน ้าที่ 2 จาก 16

เข้ ำบัญชีเลขที่
0010013015
0018003798
0018000919
0018003359
0018004213
0012006980
สัญญาสวัสดิการ
0010033812
0010020966
สัญญาสวัสดิการ
0010027013
0012009478
0010010822
0010008158
0018007809
0018005598
0010009627
0018004412
0010009563
0018005386
0010021062
0010032742
0012003163
0012004273
0010032731
0010012621
0010019861
0010028421
สัญญาสวัสดิการ
0010033377
0018003456
0018003723
0010012504
0010033229
0010028518
0010034207
0018004535
0010014433
0018002478

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์พิเศษ
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM

ลำดับ หน่ วยบริกำร
77
ราชภัฎ
78
ราชภัฎ
79
เทศบาล
80
เทศบาล
81
เทศบาล
82
เทศบาล
83
เทศบาล
84
เทศบาล
85
เทศบาล
86
เทศบาล
87
เทศบาล
88
เทศบาล
89
เทศบาล
90
เทศบาล
91
เทศบาล
92
เทศบาล
93
เทศบาล
94
เมือง
95
เมือง
96
เมือง
97
เมือง
98
เมือง
99
เมือง
100
เมือง
101
เมือง
102
เมือง
103
เมือง
104
เมือง
105
เมือง
106
เมือง
107
เมือง
108
เมือง
109
เมือง
110
เมือง
111
เมือง
112
เมือง
113
เมือง
114
เมือง
115
เมือง

เลขสมำชิก
ชื่อ - สกุล
028487 นางสุภทั รา จันทร์ บาล
029918 นางวริยาวรรณ คาไทย
025379 นางพวงพยอม ธรรมเชื ้อ
018506 นางสาวญาดา วาทกิจ
024311 นางน้ อยนภา สุจริต
027720 นางกันตินนั ท์ วงษ์ เชษฐ
021667 นางกนกพร ประพันธ์ศรี
021669 นางสุศรีลา วงษ์ เดือน
023572 นางกัญภร ตีระไชย
024219 นางวรรณี ภู่ประเสริฐ
025378 นางฐิ ติกาญจน์ ธนิกทัพพ์
027687 นางมาริณี มหาคุณวงศ์
029553 นางสาวธัญญารัชฎ์ ถิระโพธิวงค์
029554 นางสุพรรณนิการ์ เพ่งพิศ
029555 นางศิริกุล ลานวล
029608 นางกัทลี กันธวงศ์
030110 นางยุพิน กาเนิดศิริ
029544 นายวีระพงศ์ ศรีเจริญ
029603 นางเฉลิมศรี วิชาเจริญ
029604 นางเกสินี ธรรมคุณ
029605 นางสาวสุดใจ โกฎิวิเชียร
029612 นางจิตตรัตน์ จันทราทิตย์
029640 นายชด สีภริ มย์
029752 นางพิมพ์ไสว ศรีวงศ์
029754 นายรชฎนันท์ ศิลปจันทรานันท์
029984 นางดวงงา สุรินทร์
030042 นางพวงทอง เองศิลป์
029107 นายนิคม ภูวงศ์
029299 นางวัลยา ชุ่มทอง
023128 ว่าที่พนั ตรีกรณัฐ รัตนยรรยง
025626 นางสาวพันธนา จาปาทอง
026573 นายเดช สาระจันทร์
029652 นายนิมิตร ไทยดารงค์
029828 นางกฤษณา การแข็ง
022132 นางศิริลกั ขณา คาสาร
016970 นางวนิดา ชัยมูล
023718 นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์
021487 นางเกศริน เลิศกุศล
016118 นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน

ชื่อสังกัด
เข้ ำบัญชีเลขที่
ประเภท
บานาญ ม.ราชภัฎ
0010011661 ออมทรัพย์
บานาญ ม.ราชภัฎ
0010010929 ออมทรัพย์
ร.ร.เทศบาลวัดเชียงยืน
0010010843 ออมทรัพย์
ร.ร.ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
0010006748 ออมทรัพย์
ร.ร.เทศบาลวัดศรีสพุ รรณ
0018006673 ออมทรัพย์ATM
ร.ร.เทศบาลวัดศรีสพุ รรณ
0018003107 ออมทรัพย์ATM
ขรบ.เทศบาล ฯ
0018002396 ออมทรัพย์ATM
ขรบ.เทศบาล ฯ
0010028246 ออมทรัพย์
ขรบ.เทศบาล ฯ
0018001980 ออมทรัพย์ATM
ขรบ.เทศบาล ฯ
0018000576 ออมทรัพย์ATM
ขรบ.เทศบาล ฯ
สัญญาสวัสดิการ นาชาระ
ขรบ.เทศบาล ฯ
0010006703 ออมทรัพย์
ขรบ.เทศบาล ฯ
0010006398 ออมทรัพย์
ขรบ.เทศบาล ฯ
0018004958 ออมทรัพย์ATM
ขรบ.เทศบาล ฯ
0010012053 ออมทรัพย์
ขรบ.เทศบาล ฯ
0010028258 ออมทรัพย์
ขรบ.เทศบาล ฯ
0010006773 ออมทรัพย์
บานาญเขต 1
0010032388 ออมทรัพย์
บานาญเขต 1
0010012503 ออมทรัพย์
บานาญเขต 1
0010009396 ออมทรัพย์
บานาญเขต 1
0010021143 ออมทรัพย์
บานาญเขต 1
0010011174 ออมทรัพย์
บานาญเขต 1
0018006691 ออมทรัพย์ATM
บานาญเขต 1
0010013238 ออมทรัพย์
บานาญเขต 1
0010003681 ออมทรัพย์
บานาญเขต 1
0010004345 ออมทรัพย์
บานาญเขต 1
0010011695 ออมทรัพย์
บานาญสพม34(เชียงใหม่)(กรมฯ) 0010008119 ออมทรัพย์
บานาญสพม34(เชียงใหม่)(กรมฯ) 0018005788 ออมทรัพย์ATM
บานาญเขต1(กรมฯ)
0018006150 ออมทรัพย์ATM
บานาญเขต1(กรมฯ)
สัญญาสวัสดิการ นาชาระ
บานาญเขต1(กรมฯ)
0018006916 ออมทรัพย์ATM
บานาญเขต1(กรมฯ)
0010013841 ออมทรัพย์
บานาญเขต1(กรมฯ)
0018003186 ออมทรัพย์ATM
ร.ร.วัดดอนจัน่
0010023044 ออมทรัพย์
ร.ร.วัดช่างเคี่ยน
0010036997 ออมทรัพย์
ร.ร.วัดช่างเคี่ยน
0010001233 ออมทรัพย์
ร.ร.วัดเจ็ดยอด
สัญญาสวัสดิการ นาชาระ
ร.ร.วัดขะจาว
0010013099 ออมทรัพย์

หน ้าที่ 3 จาก 16

ลำดับ
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

หน่ วยบริกำร
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด

เลขสมำชิก
ชื่อ - สกุล
028858 นางบุญสรวม แดงเรือน
014139 นายมานิต ชนะเลิศ
022825 นายประพัฒน์ มหาวัน
029610 นางศรีพรรณ บุญธรรม
029611 นางประเทือง ดวงประทีป
029679 นางดวงสมร เจียมวิจกั ษณ์
029730 นายดวงฤทธิ์ เกติมา
029983 นางพัชรินทร์ โสภโณดร
030025 นางประคอง สุวรรณาภา
014311 นางอัมพร สุคามา
015749 นางประกายรัตน์ จงไกรจักร
019580 นางศรีประทิน สมบูรณ์
019610 นางสมพิศ คามูล
022613 นายสถิตย์ ชัยมูล
023143 นางพัชรีย์ จินดาหลวง
023786 นายประเทือง ชมชื่น
024133 นายสุรพันธ์ ทวิชศรี
024152 นางจิตตนันท์ ธรรมบุญ
025224 นางจิตผกา บุนนาค
025863 นางสุลีกาญ ธิแจ้
026350 นางพิมพ์ใจ คีรีเกษตร
027029 นางภตภร เพ็ชรวิเศษ
027768 นางอรุณีพชั ร์ เมืองศรี
027853 นางเรือนสาย กมลาพร
027885 นางวิภาพร ศรีธิพนั ธุ์
028477 นางปรียาวรรณ อินต๊ ะมา
029086 นางจินดารัตน์ สะสะรมย์
029453 นางพรรณจิตร์ เขื่อนเพชร
029760 นายบุญรัตน์ จงไกรจักร
029807 นางอรวรรณ แพถนอม
030134 นายสุรชัย คาแดง
030143 นางสุจิรา ไชยวัง
029693 นางจิรัฐิติกาล ปริตา
014330 นางสุภาพร พันธุ์เกษม
029623 นางสายทอง การะบุญ
029769 นางประภากร วงค์นาง
029770 นายบุญธรรม สุภาษา
029772 นางเทียมจันทร์ สอาดล้ วน
029832 นายบุญธรรม จันทร์ เทพ

ชื่อสังกัด
ร.ร.บ้ านท่าหลุกสันทราย
ร.ร.คาเที่ยงอนุสสรณ์
บานาญอาเภอเมือง
บานาญอาเภอเมือง
บานาญอาเภอเมือง
บานาญอาเภอเมือง
บานาญอาเภอเมือง
บานาญอาเภอเมือง
บานาญอาเภอเมือง
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
บานาญอาเภอเมือง(กรมฯ)
ร.ร.บ้ านบ่อหิน
ร.ร.บ้ านแม่จ้อง
บานาญดอยสะเก็ด
บานาญดอยสะเก็ด
บานาญดอยสะเก็ด
บานาญดอยสะเก็ด
บานาญดอยสะเก็ด
หน ้าที่ 4 จาก 16

เข้ ำบัญชีเลขที่
สัญญาสวัสดิการ
0018011432
0010015096
0010007912
0010030177
0010011125
0010010025
0010037082
0010030178
0010014577
0018004109
0010009833
0010002980
0010036927
0010001907
สัญญาสวัสดิการ
0018000973
0010008615
0010008509
0010009452
สัญญาสวัสดิการ
สัญญาสวัสดิการ
0010014103
0012008446
0010006688
สัญญาสวัสดิการ
0010017790
0010011306
0018004741
0018004054
0018001588
0018004901
0018008087
0010008410
0010008519
0010035079
0018000121
สัญญาสวัสดิการ
สัญญาสวัสดิการ

ประเภท
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
นาชาระ
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
นาชาระ

ลำดับ
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

หน่ วยบริกำร
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง

เลขสมำชิก
ชื่อ - สกุล
029987 นางพรศิริ พวงสายใจ
029747 นางธัญภา กนกพรพิศาล
013112 นางสุภาภรณ์ สุวรรณา
013480 นางทัศนีย์ พันธุ์กาหลง
022447 นางณัฏฐ์ ณิชชา ไชยวัณณ์
028422 นางเรไร สุดาจันทร์
028730 นายวิเชียร ริยะกาศ
029507 นายชนัญกฤติ ชุติวิตโภคิน
029702 นางพิมพ์รัตน์ กาวี
029773 นางสุภาพ สายเกิด
029868 นายสงัด เรือนเงิน
030070 นางศมณ ไชยฉะเพาะ
030071 นางประคอง สุวรรณชื่น
026392 นางรสรินทร์ แสนคาดี
022727 นายฉลอง สิทธิพานิช
029579 นางบังอร พวงจันทร์
029729 นายสมาน พวงจันทร์
029746 นายสุรชัย ธีรสวัสดิ์
029896 นางคาปวง มหาวรรณ
029982 นางพัชรินทร์ พัฒนาศักดิ์
030003 นายจักรพันธ์ ภมรานนท์
029642 นางสาวธีรวรรณ วรรณางกูร
029971 นางสาววันเพ็ญ อินโปธา
027461 นายถวิล ต๊ ะตา
013470 นางเกศศรี จันทรรัตน์
015857 นางสุภาณี สลับ
021923 นางนิ่มน้ อย นาระศักดิ์
021925 นางอาพร ขัติครุฑ
024461 นางภัทชรา วุฒิพรหม
025240 นางวัชราพร สุภาศรี
029057 นางทัศนีย์ เทพสุธา
029525 นางสาวอุทยั วรรณ อินทรสุขมุ
029580 นางพจนา ทิศราวัง
029728 นางมาลีรัตน์ จันต๊ ะนาเขต
029838 นายทวีศกั ดิ์ อินทโกสุม
029897 นางวิไลบูลย์ สุวรรณมาโจ
029970 นางสาวรวี หล้ าซาว
029972 นางฉวีวรรณ ศรีสมบัติ
030057 นายมงคล สมวงศ์

ชื่อสังกัด
บานาญดอยสะเก็ด
บานาญสพม34(ดอยสะเก็ด)
บานาญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
บานาญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
บานาญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
บานาญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
บานาญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
บานาญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
บานาญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
บานาญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
บานาญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
บานาญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
บานาญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
ร.ร.บ้ านมอญ
บานาญสันกาแพง
บานาญสันกาแพง
บานาญสันกาแพง
บานาญสันกาแพง
บานาญสันกาแพง
บานาญสันกาแพง
บานาญสันกาแพง
บานาญสพม34(สันกาแพง)
บานาญสพม34(สันกาแพง)
บานาญสพม34(สันกาแพง)(กรมฯ)
บานาญสันกาแพง(กรมฯ)
บานาญสันกาแพง(กรมฯ)
บานาญสันกาแพง(กรมฯ)
บานาญสันกาแพง(กรมฯ)
บานาญสันกาแพง(กรมฯ)
บานาญสันกาแพง(กรมฯ)
บานาญสันกาแพง(กรมฯ)
บานาญสันกาแพง(กรมฯ)
บานาญสันกาแพง(กรมฯ)
บานาญสันกาแพง(กรมฯ)
บานาญสันกาแพง(กรมฯ)
บานาญสันกาแพง(กรมฯ)
บานาญสันกาแพง(กรมฯ)
บานาญสันกาแพง(กรมฯ)
บานาญสันกาแพง(กรมฯ)

หน ้าที่ 5 จาก 16

เข้ ำบัญชีเลขที่
0018000200
0010019549
0010021796
0018006112
0018002056
0018003797
0010002669
0018001167
0018004059
0018007591
0018000245
0010008390
สัญญาสวัสดิการ
0018001285
สัญญาสวัสดิการ
0010031115
0010011428
0010005998
0010009069
0010011303
0010010228
0010009778
0010006029
0018008386
0010009786
0010038556
0018001190
0018005410
สัญญาสวัสดิการ
0010008129
0018002416
0010010014
0010011328
0010010034
0018000547
0018002720
0018000136
0010006015
สัญญาสวัสดิการ

ประเภท
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
นาชาระ

ลำดับ หน่ วยบริกำร
194
แม่ออน
195
แม่ออน
196
พร้ าว
197
พร้ าว
198
พร้ าว
199
พร้ าว
200
พร้ าว
201
พร้ าว
202
พร้ าว
203
พร้ าว
204
พร้ าว
205
พร้ าว
206
พร้ าว
207
พร้ าว
208
พร้ าว
209
พร้ าว
210
พร้ าว
211
พร้ าว
212
พร้ าว
213
พร้ าว
214
พร้ าว
215
พร้ าว
216
แม่แตง
217
แม่แตง
218
แม่แตง
219
แม่แตง
220
แม่แตง
221
แม่แตง
222
แม่แตง
223
แม่แตง
224
แม่แตง
225
แม่แตง
226
แม่แตง
227
แม่แตง
228
แม่แตง
229
แม่แตง
230
แม่แตง
231
แม่แตง
232
แม่แตง

เลขสมำชิก
ชื่อ - สกุล
020819 นางอาภรณ์ สมณะ
012997 นางรัชนี สมภารจันทร์
025639 นางสาวเสาวนีย์ นวลแปง
013873 นางจันทร์ ทพิ ย์ เสาร์ ไชย
023016 นายประดิษฐ์ ถนอมศิลป์
017438 นายพัฒนา คงฆะรัตน์
020779 นางรัชฎาภรณ์ อุปาลี
024158 นางคณิต วัฒนกิจ
029700 นายเชิด กาวี
029703 นายสมเกียรติ แก้ วบุญปั น
018756 นางสมจิตร โสวะ
012557 นางพัชนี ฉัตรใจคา
012998 นางตะเพียนทอง นันทมานพ
013332 นางบุญเพลิน บุญเมย
013430 นางปุณฑริกา คามาเรือน
014484 นางนงเยาว์ แก้ วเจ๊ ก
016182 นางสุวณีย์ พาศิริ
016298 นายเจริญ ขันอัศวะ
017294 นางสาวบัวผัน กิดา
026228 นายจิรจักร์ ตัณฑศรี
027734 นางอาภรณ์ สุนนั ต๊ ะ
029935 นางลาวัลย์ อ่วมภักดี
025770 นางธนภรณ์ ศุภโกวิท
017372 นางวิภาวรรณ ยอดคาลือ
021251 นายภานุวชั ร ทัตโถมะ
024729 นายสุวรรณ์ พุทธปวน
028092 นางบุษบา ญาณเดชากุล
029574 นางสาวสุวนีย์ สิโรรส
029632 นายอรรณพ ทนุโวหาร
029795 นางพรสวาท จุลเกตุ
029834 นายมานพ ติ๊บป้อ
029863 นายสุทน พรหมยาดวง
029884 นางสุริยนั ญาณะ
020120 นางยุภาพร เกิดเอียง
021891 นายวชิรา สุขมั ศรี
014742 นายสุรศักดิ์ พระเนตร
014919 นางวรรณา จิโน
016307 นางโสภา ตังเยาว์
017371 นางทัศนีย์ พงษ์ กลาง

ชื่อสังกัด
ร.ร.วัดห้ วยแก้ ว
บานาญแม่ออน(กรมฯ)
ร.ร.บ้ านแจ่งกู่เรือง
ร.ร.บ้ านแม่ปั๋ง
ลปจ.พร้ าว
บานาญพร้ าว
บานาญพร้ าว
บานาญพร้ าว
บานาญพร้ าว
บานาญพร้ าว
บานาญสพม34(พร้ าว)(กรมฯ)
บานาญพร้ าว(กรมฯ)
บานาญพร้ าว(กรมฯ)
บานาญพร้ าว(กรมฯ)
บานาญพร้ าว(กรมฯ)
บานาญพร้ าว(กรมฯ)
บานาญพร้ าว(กรมฯ)
บานาญพร้ าว(กรมฯ)
บานาญพร้ าว(กรมฯ)
บานาญพร้ าว(กรมฯ)
บานาญพร้ าว(กรมฯ)
บานาญพร้ าว(กรมฯ)
ร.ร.วัดหนองออน
ร.ร.สันป่ าสักวิทยา
บานาญแม่แตง
บานาญแม่แตง
บานาญแม่แตง
บานาญแม่แตง
บานาญแม่แตง
บานาญแม่แตง
บานาญแม่แตง
บานาญแม่แตง
บานาญแม่แตง
บานาญสพม34(แม่แตง)(กรมฯ)
บานาญสพม34(แม่แตง)(กรมฯ)
บานาญแม่แตง(กรมฯ)
บานาญแม่แตง(กรมฯ)
บานาญแม่แตง(กรมฯ)
บานาญแม่แตง(กรมฯ)

หน ้าที่ 6 จาก 16

เข้ ำบัญชีเลขที่
0012030408
0018001948
0010013683
0010022991
0018003693
0010017922
0010023000
0018001983
0010012881
0010017766
0018005044
0010012127
0018006382
0010011671
0018001798
0018001393
0018010124
0010038712
0010006690
0018000497
สัญญาสวัสดิการ
0010007813
0018005249
0010023042
0010005817
0018006040
0018001748
0010011228
0010029529
0010029530
0010008399
0010014102
0010024212
สัญญาสวัสดิการ
0010018082
0010013389
0010007844
0018005145
สัญญาสวัสดิการ

ประเภท
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ

ลำดับ หน่ วยบริกำร
233
แม่แตง
234
แม่แตง
235
แม่แตง
236
แม่แตง
237
แม่แตง
238
แม่แตง
239
แม่แตง
240
แม่แตง
241
แม่แตง
242
แม่แตง
243
แม่แตง
244
แม่ริม
245
แม่ริม
246
แม่ริม
247
แม่ริม
248
แม่ริม
249
แม่ริม
250
แม่ริม
251
แม่ริม
252
แม่ริม
253
แม่ริม
254
แม่ริม
255
แม่ริม
256
แม่ริม
257
แม่ริม
258
แม่ริม
259
แม่ริม
260
แม่ริม
261
แม่ริม
262
แม่ริม
263
แม่ริม
264
แม่ริม
265
แม่ริม
266
แม่ริม
267
แม่ริม
268
แม่ริม
269
แม่ริม
270
แม่ริม
271
แม่ริม

เลขสมำชิก
ชื่อ - สกุล
018480 นายสุมนตรี หมั่นแสวง
019148 นางอารีย์ เชื ้อทรัพย์
019924 นางเรไร รัตนธรรม
022024 นายดวงแก้ ว เล็กปั ญญาโรจน์
025257 นายประสาน อุดมสารี
025661 นางศิริพร สุภาศรี
028134 นางจุไรรัตน์ อุนจะนา
029475 นางนวพรรณ ใคร้ ยงค์
029944 นายมิตร แก้ วมณี
030040 นายสมพงค์ บุญช่วย
030145 นางจิตรา คันธวงศ์
018903 นางประภัสสร เทวภูชม
029943 นายไพศาล เขื่อนเพชร
025430 นายบอลอย เลวงดีพงศ์
029367 นายพิสนั ต์ จันต๊ ะพิงค์
022658 นายเดช กองชุ่ม
027105 นายสมชาย จอมหาร
028270 นางสุภาณี ไชยศิริวงค์สขุ
028758 นายสนั่น สว่างวัน
028874 นางชญานิศ หาคาจารย์
029267 นางมัณตนา ศิวะศิลป์ประศาสน์
029722 นางบุญมี ใหม่วงค์
029886 นางสุจิตรา พงศ์ทวีกาญจน์
027513 นายวณิชโรจน์ ภพก้ องศัลย์
029678 นายประพันธ์ เจริญเมือง
018058 นางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์
026970 นางเจียมใจ พันธ์พฒ
ั นกุล
027402 นายนคร ราชกิจ
029720 นายนวมิตร อย่าลืมญาติ
030065 นางปาริชาติ สงวนผล
014468 นางเรไร วังสุนทร
015669 นางพวงวรรณ พรหมวงศ์
016115 นางสาวน้ อย บุญนวล
017157 นางอัจฉรา ชื่นพัฒนพงศ์
017546 นางรัชฎา พวงศรี
019967 นายทรงยศ หล้ าสุข
022931 นางบุญธรรม คาฤทธิ์
023456 นางสาวพิศมัย อูปเงิน
024885 นางลาจวน พลเดช

ชื่อสังกัด
บานาญแม่แตง(กรมฯ)
บานาญแม่แตง(กรมฯ)
บานาญแม่แตง(กรมฯ)
บานาญแม่แตง(กรมฯ)
บานาญแม่แตง(กรมฯ)
บานาญแม่แตง(กรมฯ)
บานาญแม่แตง(กรมฯ)
บานาญแม่แตง(กรมฯ)
บานาญแม่แตง(กรมฯ)
บานาญแม่แตง(กรมฯ)
บานาญแม่แตง(กรมฯ)
บานาญเขต 2
บานาญเขต 2(กรมฯ)
ร.ร.บ้ านปางไฮ
ร.ร.บ้ านริมใต้
บานาญแม่ริม
บานาญแม่ริม
บานาญแม่ริม
บานาญแม่ริม
บานาญแม่ริม
บานาญแม่ริม
บานาญแม่ริม
บานาญแม่ริม
บานาญสพม34(แม่ริม)
บานาญสพม34(แม่ริม)
บานาญสพม34(แม่ริม)(กรมฯ)
บานาญสพม34(แม่ริม)(กรมฯ)
บานาญสพม34(แม่ริม)(กรมฯ)
บานาญสพม34(แม่ริม)(กรมฯ)
บานาญสพม34(แม่ริม)(กรมฯ)
บานาญแม่ริม(กรมฯ)
บานาญแม่ริม(กรมฯ)
บานาญแม่ริม(กรมฯ)
บานาญแม่ริม(กรมฯ)
บานาญแม่ริม(กรมฯ)
บานาญแม่ริม(กรมฯ)
บานาญแม่ริม(กรมฯ)
บานาญแม่ริม(กรมฯ)
บานาญแม่ริม(กรมฯ)

หน ้าที่ 7 จาก 16

เข้ ำบัญชีเลขที่
0010003219
0010011727
0018004762
0018001465
สัญญาสวัสดิการ
0018001753
0018000113
0018000141
0010037309
0010003718
0010010115
0010024222
0010010529
0018001976
0010013627
0018003600
0018003412
0010007312
สัญญาสวัสดิการ
0010001825
0018001472
0018011071
0010013115
0010015296
0010013226
0010008683
0018008202
0010023267
0010007670
0010034153
0010036384
0018001716
0018002847
สัญญาสวัสดิการ
สัญญาสวัสดิการ
สัญญาสวัสดิการ
0010036436
0018000816
สัญญาสวัสดิการ

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
นาชาระ
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ

ลำดับ หน่ วยบริกำร
272
แม่ริม
273
แม่ริม
274
แม่ริม
275
แม่ริม
276
แม่ริม
277
แม่ริม
278
สะเมิง
279
สะเมิง
280
สะเมิง
281
สะเมิง
282
สะเมิง
283
สะเมิง
284
สะเมิง
285 สันทราย
286 สันทราย
287 สันทราย
288 สันทราย
289 สันทราย
290 สันทราย
291 สันทราย
292 สันทราย
293 สันทราย
294 สันทราย
295 สันทราย
296 สันทราย
297 สันทราย
298 สันทราย
299 สันทราย
300 สันทราย
301 สันทราย
302 สันทราย
303 สันทราย
304 สันทราย
305 สันทราย
306 สันทราย
307 สันทราย
308 สันทราย
309 สันทราย
310 สันทราย

เลขสมำชิก
ชื่อ - สกุล
025943 นางเกศริน จันทร์ หอม
029784 นางสุระพิน ชมชื่น
029798 นางวรรณพร สุริยะวงค์
029885 นางจินดา ธรรมสโรช
029945 นายสมเดช สมบูรณ์
029995 นายสิทธิศกั ดิ์ สุวรรณโชติ
026921 นายณรงค์ วิริยะนราทิพย์
019185 นายยศ ไชยบุญเรือง
021631 นายวัชรพงษ์ ไชยานะ
016193 นายวาท แสงประสิทธ์
021634 นางสายทอง ปิ นทะนา
026756 นายประยูร ทองสุข
029931 นายสาธิต ธีระแนว
021448 นายสุรเชษฐ์ อุปกุล
024878 นางสาวนงคราญ ตันตะละ
025834 นางทรงศรี วงศ์สฤุ ทธิ์
025566 นางวันเพ็ญ อุทยั ผล
025935 นางสาวเดือนฉาย สมฤทธิ์
024026 นางสมศรี ตุ่นคา
029409 นางอรอนงค์ ราชอุปนันท์
023725 นางสุวิมล สุวรรณเรือง
016821 นางฐิ ตินทั ที คาคุณ
023481 นายเสวี จันทขาว
016425 นายบุญเลิศ คันธรส
018388 นายประพันธ์ หินศิลป์
025275 นายอาราม ชมภู
029071 นางสาวศิริกุล ปั ญญา
029581 นางสมศรี ลาวอือ
029734 นางนวลจันทร์ ทองด้ วง
029736 นางบุญยง เขื่อนแก้ ว
030094 นางอัมพร ตันคาอ้ าย
013167 นางสาวมาลา ระฤทธิ์
013533 นางบุญต้ อม นะคา
015139 นางรัตติกรณ์ ประดิษฐ์
015288 นายสุรินทร์ อินทรักษา
015745 นายประชัน ทินอุทยั
015856 นายศิริ ถาวร
017104 นายไกรวาศน์ เชื ้อเจ็ดตน
018055 นางอริยา สุยะลังกา

ชื่อสังกัด
บานาญแม่ริม(กรมฯ)
บานาญแม่ริม(กรมฯ)
บานาญแม่ริม(กรมฯ)
บานาญแม่ริม(กรมฯ)
บานาญแม่ริม(กรมฯ)
บานาญแม่ริม(กรมฯ)
ร.ร.วัดบ้ านป้อก
ลปจ.สะเมิง
ลปจ.สะเมิง
บานาญสะเมิง
บานาญสะเมิง(กรมฯ)
บานาญสะเมิง(กรมฯ)
บานาญสะเมิง(กรมฯ)
ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ร.ร.บ้ านสันศรี
ร.ร.วัดแม่แก้ ดน้ อย
ร.ร.วัดแม่แก้ ดน้ อย
ร.ร.บ้ านศรีบญ
ุ เรือง
ร.ร.บ้ านศรีบญ
ุ เรือง
ร.ร.บ้ านร่มหลวง
ร.ร.บ้ านโปง
ร.ร.สันทรายหลวง
บานาญสันทราย
บานาญสันทราย
บานาญสันทราย
บานาญสันทราย
บานาญสันทราย
บานาญสันทราย
บานาญสันทราย
บานาญสันทราย
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
หน ้าที่ 8 จาก 16

เข้ ำบัญชีเลขที่
0010011803
0010012568
0010003597
สัญญาสวัสดิการ
สัญญาสวัสดิการ
0018005092
สัญญาสวัสดิการ
0018004924
เปิ ดบัญชี
0010040381
0010009745
0018002880
0018006193
0018002141
0010012386
สัญญาสวัสดิการ
0018006211
0018003718
0018003139
0018000494
0018006969
0018001663
0018001612
0018008008
สัญญาสวัสดิการ
0018008318
0010031701
0010005814
0010012857
0012010795
0018000490
0018007396
0018006083
0012016920
0018008380
0018001863
0010014444
0018006346
0018006236

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
นาชาระ
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM

ลำดับ หน่ วยบริกำร
311 สันทราย
312 สันทราย
313 สันทราย
314 สันทราย
315 สันทราย
316 สันทราย
317 สันทราย
318 สันทราย
319 สันทราย
320 สันทราย
321 สันทราย
322 สันทราย
323 สันทราย
324 สันทราย
325 สันทราย
326 สันทราย
327 สันทราย
328 สันทราย
329 สันทราย
330 สันทราย
331 สันทราย
332 เชียงดาว
333 เชียงดาว
334 เชียงดาว
335 เชียงดาว
336 เชียงดาว
337 เชียงดาว
338 เชียงดาว
339 เชียงดาว
340 เชียงดาว
341 เชียงดาว
342 เชียงดาว
343 เชียงดาว
344 เชียงดาว
345 เชียงดาว
346 เชียงดาว
347 เชียงดาว
348 เชียงดาว
349 เชียงดาว

เลขสมำชิก
ชื่อ - สกุล
020529 นางสาวอาพร ทาอินทร์
021102 นางปรานอม นันทะชัย
022096 นางสุกัญญา ดวงสว่าง
022220 นางจิรารัตน์ บริหารวนเขตต์
022742 นายมานพ กันโฑ
022764 นางพรพรรณ ใจก้ อน
022920 นางอรุณี สมบูรณ์
023404 นางจิตรา กิติชยั วรรณ
023742 นางเสาวลักษณ์ โปธา
024448 นางอัมพร มังคละ
024599 นางเยาวดี คาวรรณ
025374 นายมงคล มนูญชัย
026146 นางจิราภา มณีวรรณ
026539 นางสาวมาลัย สุวรรณ์
028043 นางกฤษณา จันตานนท์
029160 นางเกวลิน มธุรสาทิส
029633 นายวสันต์ ไชยวงค์
029796 นายสนิท วงค์วิบลู ย์
029813 นางปุณยภร ว่องไว
029904 นางพวงเพชร สายอุดม
030041 นางกิ่งแก้ ว จินาพันธ์
029986 นางสัญรญา นวลศิริ
020286 นางวฤนดา ดวงใจ
029617 นางอนงค์ บุญเรือง
018433 นางอรพิน อุเทนสุต
017606 นายบรรทม แสนอินตา
019604 นางประทุมพร จันทร์ ใส
020236 นางสมจิตร พิทาคา
022949 นายสุพฒ
ั น์ ฉลอม
022952 นางกิ่งกมล ฉลอม
024337 นางพินสาย อมรศักดิ์
025413 นายทิมชัย เขื่อนเพชร
025741 นายสนิท นวลศิริ
026659 นายสงกรานต์ โปธา
029397 นายจีรศักดิ์ คนสอาด
029619 นางศิริลกั ษณ์ สาระจันทร์
029683 นางปราณี ชื่นตา
029764 นายมานิตย์ วังโส
029861 นางสายจิตร์ ร่มเงิน

ชื่อสังกัด
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
บานาญสันทราย(กรมฯ)
ร.ร.ชุมชนบ้ านเมืองงาย
บานาญเชียงดาว
บานาญเชียงดาว
บานาญร.ร.เชียงดาววิทยาคม
บานาญเชียงดาว(กรมฯ)
บานาญเชียงดาว(กรมฯ)
บานาญเชียงดาว(กรมฯ)
บานาญเชียงดาว(กรมฯ)
บานาญเชียงดาว(กรมฯ)
บานาญเชียงดาว(กรมฯ)
บานาญเชียงดาว(กรมฯ)
บานาญเชียงดาว(กรมฯ)
บานาญเชียงดาว(กรมฯ)
บานาญเชียงดาว(กรมฯ)
บานาญเชียงดาว(กรมฯ)
บานาญเชียงดาว(กรมฯ)
บานาญเชียงดาว(กรมฯ)
บานาญเชียงดาว(กรมฯ)

หน ้าที่ 9 จาก 16

เข้ ำบัญชีเลขที่
0010008383
0010010112
0018007023
0018006750
0012003892
0010008755
0018006027
0010014941
0018004955
0018002945
0012009367
0010006861
0010012902
0018001119
สัญญาสวัสดิการ
0018001363
0018000593
0018006489
0010012268
0018001056
0018009360
0018002869
0018006344
0010007378
0010037995
0018010219
0018002959
0010013293
0010007374
0010007372
0010013909
0010010273
0010013427
0010014496
0010022497
สัญญาสวัสดิการ
0018009279
0018007533
0010008427

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์

ลำดับ หน่ วยบริกำร
350 เชียงดาว
351 เวียงแหง
352
ฝาง
353
ฝาง
354
ฝาง
355
ฝาง
356
ฝาง
357
ฝาง
358
ฝาง
359
ฝาง
360
ฝาง
361
ฝาง
362
ฝาง
363
ฝาง
364
ฝาง
365
ฝาง
366
ฝาง
367
ฝาง
368
ฝาง
369
ฝาง
370
ฝาง
371
ฝาง
372
ฝาง
373
ฝาง
374
ฝาง
375
ฝาง
376
ฝาง
377
ฝาง
378
ฝาง
379
ฝาง
380
ฝาง
381
ฝาง
382
ฝาง
383
ฝาง
384
ฝาง
385
ฝาง
386
ฝาง
387
ฝาง
388
ฝาง

เลขสมำชิก
ชื่อ - สกุล
029985 นายสมศักดิ์ ปั ญโญ
022356 นายทินกร จองมวย
022663 นายอนันต์ กันนาง
029997 นายกิตติภณ สุพรรณกลาง
027030 นางจินดา กันทะศักดิ์
013826 นางวรรัตน์ กาบศรี
023837 นายปรีดา ปั ญญาวชิโรภาส
027725 นางปราณี พรมพันธ์
019559 นางอรพรรณ เขื่อนล้ อม
022183 นางสาวพิรุณศรี มะลิแก้ ว
024177 นายสิทธิพร นันตาวงศ์
021489 นางสุมาลี ทาศักดิ์
020322 นางสายธาร ผู้อยู่สขุ
023514 นางเรียม สิงห์ทร
017544 นายกลัปพัฒน์ โกวรรณ์
018267 นายธีรยุต ไชยเวช
020674 นายเทียน ร้ อยหมื่น
029776 นางสาวนวลจันทร์ นันตรัตน์
029874 นายสุเทพ กันธารักษ์
030000 นางสมลักษณ์ บุพบุศ
012964 นางทอง สุวรรณบุตร
013502 นางพณิชา มาขุนทด
016378 นางนฤมล เตชะใจ
017836 นางนันทิวา สมุทร์ หอม
019017 นางกนิษฐา ชื่นใจ
019768 นางอนงค์ วงศ์ชื่น
021346 นางสาวบรรจง กลีบทอง
023823 นางมาลี อินทะพิงค์
024066 นางสุชาดา เวฬุมาศ
024440 นางสุดธิดา ธรรมปั ญญา
024777 นายประพันธ์ สอาดล้ วน
024857 นางรัตนาภรณ์ คงทอง
025419 นางมะเอ บัวพวงชน
025984 นางบริสทุ ธิ์ นวลจันทร์
026484 นางสาวประภาพร วรรณประสิทธิ์
026753 นางพิมพร ไตรยานุภาพ
028563 นางดรุณศรี ศักดิ์ใหญ่
029778 นางวิภารัตน์ จักรมานนท์
029933 นางอัญชลี ณะวิชยั

ชื่อสังกัด
บานาญเชียงดาว(กรมฯ)
บานาญเวียงแหง(กรมฯ)
เจ้ าหน้ าที่เขต 3
บานาญเขต 3
บานาญเขต3(กรมฯ)
ร.ร.บ้ านโป่ งถืบ
ร.ร.บ้ านปางสัก
ร.ร.บ้ านแม่สนู น้ อย
ร.ร.เจ้ าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
ร.ร.บ้ านโป่ งน ้าร้ อน
ร.ร.บ้ านม่วงชุม
ร.ร.บ้ านศรีดอนชัย
ร.ร.บ้ านปางปอย
ร.ร.บ้ านขอบด้ ง
บานาญฝาง
บานาญฝาง
บานาญฝาง
บานาญฝาง
บานาญฝาง
บานาญฝาง
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)
บานาญฝาง(กรมฯ)

หน ้าที่ 10 จาก 16

เข้ ำบัญชีเลขที่
0018001897
0010003257
0010007868
0018002392
0010011739
สัญญาสวัสดิการ
0018002139
0018009320
0010008584
0018006355
0010012842
0018002085
0010035700
0018002276
0010008167
0018000290
สัญญาสวัสดิการ
0018009888
0010009530
0018003931
0018003431
0018010221
0010009171
0010009936
0010009706
0018001685
0018001713
สัญญาสวัสดิการ
0010009248
0010035645
0018000845
0018001432
0018004177
0018007542
0010001299
0018003738
0018001681
0010007929
0018001551

ประเภท
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM

ลำดับ
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

หน่ วยบริกำร
ฝาง
ไชยปราการ
ไชยปราการ
ไชยปราการ
ไชยปราการ
ไชยปราการ
ไชยปราการ
ไชยปราการ
ไชยปราการ
ไชยปราการ
ไชยปราการ
ไชยปราการ
ไชยปราการ
ไชยปราการ
ไชยปราการ
ไชยปราการ
แม่อาย
แม่อาย
แม่อาย
แม่อาย
แม่อาย
แม่อาย
แม่อาย
แม่อาย
แม่อาย
แม่อาย
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี

เลขสมำชิก
ชื่อ - สกุล
029998 นายวิโรจน์ บุพบุศ
020429 นายกีรติ สุปรียธิติกุล
021750 นางประพิณ ศิริ
024350 นางวันเพ็ญ วังตาล
013531 นางมยุรี สุริยะจักร์
029779 นางนิรมิตร มีไชโย
022878 นางอิชย์ชญา จักร์ คา
013958 นางศิรินนั ท์ คาวงศ์ปิน
018187 นายเอกรินทร์ สันติสว่างกุล
018961 นางทองใบ บัวบาน
021085 นายทนงศักดิ์ เนตรสมบูรณ์
024378 นายวัชรินทร์ วรรณหอม
025124 นายสมพงษ์ อยู่พมุ่
025570 นางนันทพร ศิริอดุ ม
026194 นางลัดดา บุญศิลปไทย
026409 นายสามารถ พรหมชัย
015131 นางบุษบา ฉายะสุโข
020524 นางศิริวรรณ อินถา
019034 นางพิมพรรณ จันทร
020581 นายจรูญ ไชยเลิศ
021006 นางสาวแสงเพชร แก้ วสาเภา
021492 นายสุจิตร์ ฆ้ องเดิม
029890 นายวีระพันธ์ เวทะธรรม
015127 นางสุมาลี วิมลพันธ์
026690 นายอุดมศักดิ์ งามผิว
029887 นายปกรณ์กฤษณ์ บุญมณี
026621 นางพรรณนิภา ชาติโยธิน
027955 นางนิศานาฎ เกิดที่สดุ
024563 นางสาวศรัญญา นาตา
017940 นางพวงพยอม ไชยศรี
030006 นางพรทิพย์ ใจเดช
030045 นายสมคิด ชื่นกุลสัมพันธ์
025328 นายปรีชา สายมณี
027462 นายธรรมนูญ สุวรรณรัฐ
030126 นางพันธุ์ทพิ ย์ เอกฉาย
013746 นายประสิทธิ์ ต๊ ะคา
014778 นางนิภาพร รัตนดวงประทีป
016316 นางสุภทั รา บุญทวี
016852 นางสรรพคุณ ชินารักษ์

ชื่อสังกัด
บานาญฝาง(กรมฯ)
ร.ร.บ้ านหัวฝาย
ร.ร.บ้ านปงตา
ร.ร.บ้ านใหม่หนองบัว
ร.ร.บ้ านป่ างิ ้ว
ไชยปราการโอนต่างจังหวัด
บานาญไชยปราการ
บานาญไชยปราการ(กรมฯ)
บานาญไชยปราการ(กรมฯ)
บานาญไชยปราการ(กรมฯ)
บานาญไชยปราการ(กรมฯ)
บานาญไชยปราการ(กรมฯ)
บานาญไชยปราการ(กรมฯ)
บานาญไชยปราการ(กรมฯ)
บานาญไชยปราการ(กรมฯ)
บานาญไชยปราการ(กรมฯ)
ร.ร.เพียงหลวง1
ร.ร.ชุมชนบ้ านแม่ฮ่าง
บานาญแม่อาย
บานาญแม่อาย
บานาญแม่อาย
บานาญแม่อาย
บานาญแม่อาย
บานาญแม่อาย(กรมฯ)
บานาญแม่อาย(กรมฯ)
บานาญแม่อาย(กรมฯ)
ร.ร.บ้ านสันทราย
ร.ร.วัดท่าต้ นกวาว
ร.ร.วัดเวฬุวนั
ร.ร.วัดศรีโพธาราม
ร.ร.เวียงเศรษฐี วิทยา
บานาญสารภี
บานาญสพม34(สารภี)(กรมฯ)
บานาญสพม34(สารภี)(กรมฯ)
บานาญสพม34(สารภี)(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)

หน ้าที่ 11 จาก 16

เข้ ำบัญชีเลขที่
0010008686
0018000524
0010008133
0010008542
0018001124
0018000924
สัญญาสวัสดิการ
0010010913
0018001725
0018003820
0018001230
0018001558
สัญญาสวัสดิการ
0010005899
สัญญาสวัสดิการ
0018001882
0010014762
0018010859
0010007395
0018006413
0018003567
0018001273
0010006184
0018008053
0018003568
0018003232
0018000292
0018009675
0010009217
0018004595
0010012712
0018002486
สัญญาสวัสดิการ
0018008231
0010010649
0010008645
0010003352
สัญญาสวัสดิการ
0010001640

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์

ลำดับ
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

หน่ วยบริกำร
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง

เลขสมำชิก
ชื่อ - สกุล
017938 นายประเสริฐ สุริยโต้
018052 นางสาวดัมพิกา สิทธิพนั ธ์
020369 นางสุดา ราชโสม
021564 นางชญานิษฐ์ วิชยั ยา
023124 นางดาวเรือง สายมณี
023457 นางรัชนีวรรณ ฟุ้งเฟื่ อง
024235 นางพัชริดา คนตรง
026412 นางสมพักตร์ เสือน่วม
027893 นางสิริมา ศรีจนั ทร์
028013 นางรัชพร บัวหอม
028054 นางล่องฟ้า เจริญวรรณ
028179 นางนิตน้ อย อินชัย
029524 นางสมจิตร์ เดชปั ญญา
029625 นางทัศนีย์ เสถียรโชค
029719 นางทับทิม อินตะยศ
029961 นายมุทา โกสุมภ์
030049 นายจตุรงค์ ล้ วนเนตรเงิน
025038 นายจรัญ มหานันท์
029748 นางสุชาดา บุญฤทธิ์
029996 นายนคร เจริญสุข
016379 นายสาเร็จ ไชยวัณณ์
025017 นางเครือวัลย์ ปั ญญา
023586 นายวีระศักดิ์ ถาอินทร์
021931 นายสมพล วิชยั ชมภู
023037 นายเจริญ ปั ญญา
025268 นายวิโรจน์ ปั ญญาแก้ ว
028831 นายสุเทพ บ้ านหมู่
029644 นางอรพินธุ์ คูตระกูล
029763 นายประยุทธ วรนาถศุภกิจ
029809 นางผ่องพรรณ พลนาวี
029810 นายรวีโรจน์ สุดใจ
029926 นายสะอาด นันตา
030128 นายเสน่ห์ สุเมธะ
020926 นางเพ็ญจันทร์ พลอยแดง
014770 นางธันยพร สิทธิมลู
015156 นางสาวอรอนงค์ คามูล
015720 นายสวัสดิ์ สุขแก้ ว
018028 นางสายพิณ ธิวงค์
019253 นางสาวณัฐกุล พงศ์รักษ์ ศิลป์

ชื่อสังกัด
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญสารภี(กรมฯ)
บานาญเกษตร
บานาญเขต4(กรมฯ)
บานาญเขต4(กรมฯ)
บานาญเขต4(กรมฯ)
ร.ร.บ้ านกิ่วแลน้ อยประสิทธิ์ฯ
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ร.ร.วัดหนองครอบ
บานาญสันป่ าตอง
บานาญสันป่ าตอง
บานาญสันป่ าตอง
บานาญสันป่ าตอง
บานาญสันป่ าตอง
บานาญสันป่ าตอง
บานาญสันป่ าตอง
บานาญสันป่ าตอง
บานาญสันป่ าตอง
บานาญสันป่ าตอง
บานาญสพม34(สันป่ าตอง)(กรมฯ)
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)

หน ้าที่ 12 จาก 16

เข้ ำบัญชีเลขที่
0010006106
0018006294
0018006644
สัญญาสวัสดิการ
สัญญาสวัสดิการ
0018001137
0018000439
0018004242
0018004118
0018001136
สัญญาสวัสดิการ
0010022744
0010012683
0012020728
0010005347
0018002159
0010011302
0018000253
0010023700
0018009196
0018004051
0018002238
0010005523
สัญญาสวัสดิการ
สัญญาสวัสดิการ
0018004390
0018000404
0010032027
0010013409
0018002936
0010013435
0018003961
0010006409
0010014946
0010039046
0010012635
0010035842
0010015305
0018004262

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
นาชาระ
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM

ลำดับ
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505

หน่ วยบริกำร
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
สันป่ าตอง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
แม่วาง

เลขสมำชิก
ชื่อ - สกุล
021073 นายบุญช่วย อุดชา
022312 นางอรอนงค์ บุญเจริญ
023597 นายเกรียงไกร ชานาญค้ า
024297 นางอาไพ ตุ่นวัน
027898 นางสายแก้ ว เต็มปวน
027962 นางสายทอง สุดเขต
028261 นางจิรพรรณ ญาณมงคลศิลป์
029646 นายดวงคา คาจันทร์
029649 นางอุทมุ พร ยาวิลาศ
029662 นางอนงค์ บุญเป็ ง
030046 นายสุวฒ
ั น์ บุญธิมา
030048 นายปรีชา ต๊ ะมา
023694 นางสาวเรณู จันทร์ กุย
015152 นางพิทยาธร อะตะมะ
015738 นางวิไลศักดิ์ กาพย์ไชย
024851 นางเรือนคา ทองเที่ยง
029584 นางสาวยุพา ขวัญคง
029585 นางทองพูล บุญแทน
029738 นางสุภาพ วงศ์คา
029812 นายถาวร บุญมามณี
030091 นายชัยวัฒน์ อุตอิ่นแก้ ว
029582 นายสนั่น ข้ าวจ้ าว
029811 นายโสภณ เป็ งธินา
026024 นางสุพิมพ์ ค้ าขาย
014082 นายบาเพ็ญ บูรณะพิมพ์
017545 นางเนืองนิตย์ ปั ญจะเรือง
018161 นายชัยพร นิธิวิทยา
021514 นายศุภชัย สายคาวงศ์
021779 นางเพ็ญสินี คงอ้ าย
022516 นางศรีพรรณ เชื ้อจันทรา
022615 นางศรีวยั พุทธโยธา
023139 นางสาวประไพ ตาคา
024952 นางกชพรรณ บุญจา
027910 นางสาวนฤมล ธนารมย์
029290 ว่าที่ร้อยโทเสน่ห์ ก้ อนใจ
029732 นางปิ ยะนันท์ ปิ ยะมาน
029781 นายรุ่งเรือง ลานวล
029936 นางจีรนันท์ กมลทิพย์
014021 นางสาวจุฬารัตน์ ทากุ่ง

ชื่อสังกัด
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)
บานาญสันป่ าตอง(กรมฯ)
ร.ร.บ้ านป่ าตาล
ร.ร.บ้ านไร่
ร.ร.บ้ านสันผักหวาน
บานาญหางดง
บานาญหางดง
บานาญหางดง
บานาญหางดง
บานาญหางดง
บานาญหางดง
บานาญร.ร.ต้ นแก้ วผดุงวิทยาลัย
บานาญต้ นแก้ วผดุงฯ
บานาญสพม34(หางดง)(กรมฯ)
บานาญหางดง(กรมฯ)
บานาญหางดง(กรมฯ)
บานาญหางดง(กรมฯ)
บานาญหางดง(กรมฯ)
บานาญหางดง(กรมฯ)
บานาญหางดง(กรมฯ)
บานาญหางดง(กรมฯ)
บานาญหางดง(กรมฯ)
บานาญหางดง(กรมฯ)
บานาญหางดง(กรมฯ)
บานาญหางดง(กรมฯ)
บานาญหางดง(กรมฯ)
บานาญหางดง(กรมฯ)
บานาญหางดง(กรมฯ)
ร.ร.บ้ านกาด

หน ้าที่ 13 จาก 16

เข้ ำบัญชีเลขที่
0010008425
0018002236
สัญญาสวัสดิการ
0018003854
สัญญาสวัสดิการ
0010039134
0018002993
0018004430
0010005593
0018011157
0010020073
0010021295
0010010598
0010006278
0010009602
0010005688
0010008181
0010008759
0010026677
0010010682
0010030841
0010012845
0018000875
0010048792
0018000068
0018003815
0012007309
0018005800
0010010401
สัญญาสวัสดิการ
0018006578
0018000110
0010009726
0010006289
0010042388
0010039514
0018004827
0018004157
0012006454

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์พิเศษ

ลำดับ หน่ วยบริกำร
506
แม่วาง
507
แม่วาง
508
แม่วาง
509
แม่วาง
510
แม่วาง
511
แม่วาง
512
แม่วาง
513
แม่วาง
514
แม่วาง
515
แม่วาง
516
แม่วาง
517 ดอยหล่อ
518 ดอยหล่อ
519 ดอยหล่อ
520 ดอยหล่อ
521 ดอยหล่อ
522 ดอยหล่อ
523 ดอยหล่อ
524 ดอยหล่อ
525 ดอยหล่อ
526 ดอยหล่อ
527 ดอยหล่อ
528 ดอยหล่อ
529 ดอยหล่อ
530 ดอยหล่อ
531
อมก๋อย
532
อมก๋อย
533
อมก๋อย
534
ฮอด
535
ฮอด
536
ฮอด
537
ฮอด
538
ฮอด
539
ฮอด
540
ฮอด
541
ฮอด
542
ฮอด
543
ฮอด
544
ฮอด

เลขสมำชิก
ชื่อ - สกุล
017484 นางประทุมพร ศรีจานงค์
028183 นายลิขิต มูลยศ
029666 นายสุเธียร ปั นเด็ง
029667 นายประมวล มานิตย์
029821 นางราแพน จันทรเทพ
029822 นายวิชยั แก้ วมูล
013242 นางลาดวน แก้ วมูล
023242 นางพรทวี เต๋จา
023428 นายกัมพล โยกาศ
025954 นางอุษา ขอนกลาย
027055 นางสกุณา สายศร
013521 นางธีราพร สนธินา
023908 นายปรีชา อินถา
029823 นายสายัณห์ ยะจา
030173 นางปิ ยะพร ทากาดะ
019324 นายสมคิด คามาสาร
021070 นางกัลยรัชต์ รัตนกุล
022446 นางจรรยา ไชยวงค์
024509 นางสาวลภัสนันท์ วิชญพงศ์หริ ัญ
028478 นางณิชานันท์ ปวงคา
028627 นางบุษบา แก้ วหล้ า
029648 นายเผ่าพันธ์ ยาวิลาศ
030101 นายเจษฎา พิการัตน์
030102 นายอัษฎางค์ ทองหล้ า
030103 นางทองใบ ดีเพ็ญ
027974 นางวาสนา สุวี
029909 นายถวิล สุวรรณ
030121 นายพงษ์ วิศรุต ปั นมูล
025207 นายลิขิต ฐานมั่น
020195 นางอารีย์ อรุณสิทธิ์
024008 นางวีรญา ยศอาลัย
013426 นางทองเพ็ญ เดชะทิศ
014668 นางเบญจา แสนสุข
022900 นายนิรันดร์ มณีวรรณ์
029913 นายสมคิด ประทิศ
029963 นายสุริยนั สิทธิศรี
017296 นายประเสริฐ แสนสุข
020627 นายประยุทธ แก้ วคาปา
022021 นางสุมาลี ปั นกอง

ชื่อสังกัด
บานาญแม่วาง
บานาญแม่วาง
บานาญแม่วาง
บานาญแม่วาง
บานาญแม่วาง
บานาญแม่วาง
บานาญแม่วาง(กรมฯ)
บานาญแม่วาง(กรมฯ)
บานาญแม่วาง(กรมฯ)
บานาญแม่วาง(กรมฯ)
บานาญแม่วาง(กรมฯ)
ร.ร.บ้ านใหม่หนองหอย
บานาญดอยหล่อ
บานาญดอยหล่อ
บานาญดอยหล่อ
บานาญดอยหล่อ(กรมฯ)
บานาญดอยหล่อ(กรมฯ)
บานาญดอยหล่อ(กรมฯ)
บานาญดอยหล่อ(กรมฯ)
บานาญดอยหล่อ(กรมฯ)
บานาญดอยหล่อ(กรมฯ)
บานาญดอยหล่อ(กรมฯ)
บานาญดอยหล่อ(กรมฯ)
บานาญดอยหล่อ(กรมฯ)
บานาญดอยหล่อ(กรมฯ)
บานาญอมก๋อย(กรมฯ)
บานาญอมก๋อย(กรมฯ)
บานาญอมก๋อย(กรมฯ)
บานาญเขต 5(กรมฯ)
ร.ร.บ้ านแม่ทงั
ร.ร.บ้ านโค้ งงาม
ร.ร.บ้ านแควมะกอก
ร.ร.บ้ านทุ่งโป่ ง
บานาญฮอด
บานาญฮอด
บานาญฮอด
บานาญฮอด(กรมฯ)
บานาญฮอด(กรมฯ)
บานาญฮอด(กรมฯ)

หน ้าที่ 14 จาก 16

เข้ ำบัญชีเลขที่
สัญญาสวัสดิการ
0018003919
0010030044
0018007545
0018003852
0018002846
0010003139
0010005955
0018000504
0010013719
0010010772
0018008044
0010002557
0010025085
0018007803
0018003356
0018004722
0010009309
0018000990
0018000432
0010010983
0018004252
0010011628
สัญญาสวัสดิการ
0010011375
0010002786
0012008082
0018003929
สัญญาสวัสดิการ
สัญญาสวัสดิการ
0012004476
0012012086
0010006662
สัญญาสวัสดิการ
0010013777
0010013919
0010012367
0018003891
0018010388

ประเภท
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
นาชาระ
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM

ลำดับ หน่ วยบริกำร
545
ฮอด
546
ฮอด
547
ฮอด
548
ฮอด
549
ฮอด
550
ฮอด
551
ฮอด
552
ฮอด
553 ดอยเต่า
554 ดอยเต่า
555 ดอยเต่า
556 ดอยเต่า
557 ดอยเต่า
558 ดอยเต่า
559 ดอยเต่า
560 ดอยเต่า
561 ดอยเต่า
562 ดอยเต่า
563 จอมทอง
564 จอมทอง
565 จอมทอง
566 จอมทอง
567 จอมทอง
568 จอมทอง
569 จอมทอง
570 จอมทอง
571 จอมทอง
572 จอมทอง
573 จอมทอง
574 จอมทอง
575 จอมทอง
576 จอมทอง
577 จอมทอง
578 จอมทอง
579 จอมทอง
580 จอมทอง
581 จอมทอง
582 จอมทอง
583 จอมทอง

เลขสมำชิก
ชื่อ - สกุล
022064 นางจันทร์ ฉาย พรหมเสน
022656 นายจรูญ กันธะมา
024382 นายวัฒนา ศรีตลุ า
024600 นางอัญชลี จินาวงค์
024909 นายถนอม จินะเป็ งกาศ
026103 นางสาวอาไพ กันทะสิทธิ์
029661 นายถาวร ตันปิ น
029962 นางศรีพรรณ ประดิษฐสอน
024684 นางศรีลา นาปุ๊ ด
020412 นายทองดี สุขต้ อ
029844 นางนวลน้ อย สินชู
018239 นางสาวรัตนาภรณ์ กาละวิชยั
020611 นายอดิศกั ดิ์ ตรีวงศ์
021438 นางวริญญา ไพรสุวรรณ
023246 นางสมถวิล รังสรรค์
023689 นางมีนา กันทะยอม
023690 นายประชิด กันทะยอม
029664 นายถวิล สุทธิวรรณจาปา
018254 นางกิ่งกาญจน์ กาญจนลาภ
021464 นายนิกร สุตา
029616 นายวิภพ หล้ านันตา
029857 นายสี นันต๊ ะภูมิ
016159 นางเฉลิมศรี ปิ นทะยา
013290 นางอัมพร ยศถามี
013978 นายบุญตัน เตชะตา
015036 นายอาทิตย์ ญาณพันธุ์
015361 นางอาพร ยิ ้มสวัสดิ์
018528 นายสมพงษ์ วัชรไพรงาม
020360 นางสุเทพ นนทธรรม
020425 นางบัวเหลียว จันทร์ หอม
021303 นายจักรคา หวันแดง
021842 นางพรรณี ขัตลิวงศ์
022092 นายทวีศกั ดิ์ นันต๊ ะโส
022762 นางกัญญา เปอะปั นสุข
023444 นายบุญทา สุยะใหญ่
024233 นางพิมพา สิทธิฟอง
025250 นางสาวสุชินนา มานิตย์
025352 นางเพ็ญทอง สุจนั ทร์ แสง
026298 นางจันทร์ เพ็ญ กุลพัฒน์มงคล

ชื่อสังกัด
บานาญฮอด(กรมฯ)
บานาญฮอด(กรมฯ)
บานาญฮอด(กรมฯ)
บานาญฮอด(กรมฯ)
บานาญฮอด(กรมฯ)
บานาญฮอด(กรมฯ)
บานาญฮอด(กรมฯ)
บานาญฮอด(กรมฯ)
ร.ร.บ้ านไร่
บานาญดอยเต่า
บานาญดอยเต่า
บานาญดอยเต่า(กรมฯ)
บานาญดอยเต่า(กรมฯ)
บานาญดอยเต่า(กรมฯ)
บานาญดอยเต่า(กรมฯ)
บานาญดอยเต่า(กรมฯ)
บานาญดอยเต่า(กรมฯ)
บานาญดอยเต่า(กรมฯ)
บานาญจอมทอง
บานาญจอมทอง
บานาญจอมทอง
บานาญจอมทอง
บานาญสพม34(จอมทอง)(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)

หน ้าที่ 15 จาก 16

เข้ ำบัญชีเลขที่
0018000828
0018000829
0018006657
0018005395
0010007113
0018004851
0010006314
0010011357
สัญญาสวัสดิการ
0010011287
0018001934
0010036295
0018000074
0010011619
0018004285
0010015549
0010024703
0018002577
0018004223
0010013888
0010010958
0010012589
0010010060
0010002386
0010002371
0010009781
0018006082
0010002302
0018004148
0018003191
0018007678
0018005994
0010002340
0018005236
0018001082
0018006524
0018008069
0010004775
0010007210

ประเภท
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

ลำดับ
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606

หน่ วยบริกำร เลขสมำชิก
ชื่อ - สกุล
จอมทอง
027614 นางอวยพร โฆวาสินธุ์
จอมทอง
028283 นางมัณฑนา สวัสดิ์ประดิษฐ์
จอมทอง
028331 นายสุเทพ ศรีชทู อง
จอมทอง
029019 นางวันเพ็ญ ปาลีกุย
จอมทอง
022627 นายเกษม บุษบงค์
จอมทอง
021846 นายสุวิทย์ อภิชยั
แม่แจ่ม
026238 นายชัยวรรณ โพธิพงษ์
แม่แจ่ม
029712 นางวนิดา โนพี
แม่แจ่ม
029793 นางบุปผา มุทมุ ล
แม่แจ่ม
030151 นายประเสริฐ แสงเพชรไพบูรณ์
แม่แจ่ม
012315 นางเจนจิรา ชมชื่น
แม่แจ่ม
013264 นายวิชิต พิทาคา
แม่แจ่ม
014317 นางสายทิพย์ นันทขว้ าง
แม่แจ่ม
015299 นายพิชิต พนารัตนดอนชัย
แม่แจ่ม
017554 นายสมชัย กองอินทร์
แม่แจ่ม
017973 นางนีลา เฟื่ องฟูกิจการ
แม่แจ่ม
019773 นายจักรี เฟื่ องฟูกิจการ
แม่แจ่ม
014844 นายเอนก โอบอ้ อม
แม่แจ่ม
020974 นางวัชราภรณ์ เนตรศิลป์
กัลยาณิวฒ
ั นา 018590 นายธีรชัย นุกา
กัลยาณิวฒ
ั นา 016173 นายสว่างชัย ศิลป์มิตรภาพ
กัลยาณิวฒ
ั นา 020837 นายศรีวรรณ เด่นคีรีรัตน์
กัลยาณิวฒ
ั นา 020977 นายวิเชียร นามแก้ ว

ชื่อสังกัด
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
บานาญจอมทอง(กรมฯ)
ร.ร.บ้ านท่าข้ าม
ลปจ.จอมทอง
บานาญแม่แจ่ม
บานาญแม่แจ่ม
บานาญแม่แจ่ม
บานาญแม่แจ่ม
บานาญแม่แจ่ม(กรมฯ)
บานาญแม่แจ่ม(กรมฯ)
บานาญแม่แจ่ม(กรมฯ)
บานาญแม่แจ่ม(กรมฯ)
บานาญแม่แจ่ม(กรมฯ)
บานาญแม่แจ่ม(กรมฯ)
บานาญแม่แจ่ม(กรมฯ)
ร.ร.ออป. 13
ร.ร.บ้ านแม่ปาน
ร.ร.บ้ านจันทร์
บานาญกัลยาณิวฒ
ั นา(กรมฯ)
บานาญกัลยาณิวฒ
ั นา(กรมฯ)
บานาญกัลยาณิวฒ
ั นา(กรมฯ)

เข้ ำบัญชีเลขที่
0018007037
สัญญาสวัสดิการ
0010003323
0010039795
0010002376
0018007263
0010016594
0010010424
0010010622
0010012216
สัญญาสวัสดิการ
0018006333
สัญญาสวัสดิการ
0010013941
0010009194
0018004899
0018004910
0010011037
0018005030
0018004000
0018005256
0018004491
0018005376

ประเภท
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
นาชาระ
ออมทรัพย์ATM
นาชาระ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM
ออมทรัพย์ATM

หมำยเหตุ : นาชาระให้ สมาชิกที่มีสญ
ั ญาสวัสดิการ หรือมีห้ นุ /หนีส้ ินรายเดือนคงค้ างชาระ และสมาชิกที่ยงั ไม่ได้ ชาระประกันชีวิตกลุม่
กรมธรรม์ที่ 3 ,6 และ 4 หลังจากชาระแล้ วมีเงินเหลือ นาเข้ าบัญชีเงินฝากที่เปิ ดไว้ กับสหกรณ์ฯ

หน ้าที่ 16 จาก 16

