สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำรโครงกำร "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2561 (คุณสมบัตขิ องสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

ลำดับ หน่วยบริกำร
1 เวียงพิงค์1
2 เวียงพิงค์1
3 เวียงพิงค์1
4 เวียงพิงค์1
5 เวียงพิงค์1
6 เวียงพิงค์1
7 เวียงพิงค์1
8 เวียงพิงค์1
9 เวียงพิงค์1
10 เวียงพิงค์1
11 เวียงพิงค์1
12 เวียงพิงค์1
13 เวียงพิงค์1
14 เวียงพิงค์1
15 เวียงพิงค์1
16 เวียงพิงค์1
17 เวียงพิงค์1
18 เวียงพิงค์1
19 เวียงพิงค์1
20 เวียงพิงค์1
21 เวียงพิงค์1
22 เวียงพิงค์1
23 เวียงพิงค์1
24 เวียงพิงค์1
25 เวียงพิงค์1
26 เวียงพิงค์1
27 เวียงพิงค์1
28 เวียงพิงค์1
29 เวียงพิงค์1
30 เวียงพิงค์2
31 เวียงพิงค์2
32 เวียงพิงค์2
33 เวียงพิงค์2
34 เวียงพิงค์2
35 เวียงพิงค์2
36 เวียงพิงค์2
37 เวียงพิงค์2
38 เวียงพิงค์2
39 เวียงพิงค์2
40 เวียงพิงค์2
41 เวียงพิงค์2

เลขสมำชิก
ชื่อ
016138 นำยจักรพันธุ์
016660 นำงอรวรรณ
012210 นำงพังงำ
018407 น.ส.ธิดำ
027597 นำงสินี
028343 นำงศิริพร
025005 นำงเยำวนิจ
028850 นำงรังสิมำ
028345 น.ส.ฉวีวลั ย์
020203 นำงสุพรีย์
015184 นำงจันท์เพ็ญ
022619 นำงเฉลิมศรี
028480 นำงสุนทรี
028267 นำงจันทรำ
021814 นำงปิ ยฉัตร
026358 นำงระวิวรรณ
023248 นำงบุษบำณ์
024791 นำงอรพินธ์
026200 นำงนงนุช
028145 นำงพีรวรรณ
028205 นำยลิขิต
028852 นำยศรีเมฆ
021520 นำงเดือนฉำย
026202 นำงถนอม
028540 น.ส.พิมพรรณ
028488 นำงจันทร์ เพ็ญ
028719 นำงกุหลำบ
028789 นำงวัลภำ
027441 นำงวัชรำ
015582 นำยวัฒนำ
018799 นำยอวยพร
021060 น.ส.ณิชชำ
023967 นำยสุรพล
028411 นำงจิรำภรณ์
021441 นำงลำดวน
025523 นำยมำนิต
023309 น.ส.ทองกร
026372 นำยธวัชชัย
028207 นำยอนันต์
021399 น.ส.สุนิสำ
026985 น.ส.เกศริน

สกุล
กุยปวง
ชมพะนันท์
ถำวร
เกิดผล
แก้ วจิโน
ตันบุญเฮง
ปั น้ เทียน
เสวี
สมบัตินนั ทน์
เจริญสินธุ์
เมฆสุวรรณ
นันทอำภำ
สุกัณศีล
เอี่ยมละมัย
วุฒิสรรพ์
เคนขยัน
ญำณสมเด็จ
โพธิ์แก้ ว
กองอินทร์
สุนทรวิภำต
ชววิสทุ ธิกูล
ศรีวรรณบุตร
ศรีสวัสดิ์
อินทร์ ประสิทธิ์
ช่วงสกุล
คำเครือ
วัฒนำนิวตั
แสงผึ ้ง
กรรำ
สุริยจันทร์
วิภำเวชพร
สกุลชำญ
แก้ วประกิจ
ภูมิคำ
ทรงคำ
ขัดขำว
ส่ำงหลวง
แสงโพธิ์
บัณฑิต
ปิ่ นเจริญ
เกำะดี

ชื่อสังกัด

บำนำญกศน.
บำนำญกศน.
บำนำญนำฎศิลป์
บำนำญนำฎศิลป์
บำนำญนำฎศิลป์
บำนำญนำฎศิลป์
บำนำญโสตศึกษำ
บำนำญโสตศึกษำ
บำนำญโสตศึกษำ(กรมฯ)
ร.ร.สอนคนตำบอด
บำนำญสำนักศิลปำกรที่ 7
บำนำญสนง.วัฒนธรรม
บำนำญสนง.พระพุทธ
บำนำญหอพระ
บำนำญหอพระ(กรมฯ)
บำนำญหอพระ(กรมฯ)
บำนำญกำวิละวิทยำลัย(กรมฯ)
บำนำญกำวิละวิทยำลัย(กรมฯ)
บำนำญกำวิละวิทยำลัย(กรมฯ)
บำนำญกำวิละวิทยำลัย(กรมฯ)
บำนำญยุพรำช
บำนำญยุพรำช
บำนำญยุพรำช(กรมฯ)
บำนำญยุพรำช(กรมฯ)
บำนำญยุพรำช(กรมฯ)
บำนำญวัฒโน
บำนำญวัฒโน
บำนำญวัฒโน
บำนำญวัฒโน(กรมฯ)
บำนำญพลศึกษำ
บำนำญพลศึกษำ
บำนำญพลศึกษำ
บำนำญสำรพัดช่ำง
บำนำญสำรพัดช่ำง
บำนำญศูนย์ศกึ ษำพิเศษ
เทคนิค
บำนำญเทคนิค
บำนำญเทคนิค
บำนำญเทคนิค
อำชีวศึกษำ
อำชีวศึกษำ
หน้าที่ 1 จาก 16

โอนเข้ ำเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี
0010007629 ออมทรัพย์
0018004894 ออมทรัพย์ATM
0010042147 ออมทรัพย์
0010007390 ออมทรัพย์
0010023051 ออมทรัพย์
0010028621 ออมทรัพย์
0018001023 ออมทรัพย์ATM
0010003537 ออมทรัพย์
0018000950 ออมทรัพย์ATM
0018003044 ออมทรัพย์ATM
0018000129 ออมทรัพย์ATM
0018006759 ออมทรัพย์ATM
0010029694 ออมทรัพย์
0010013580 ออมทรัพย์
0010014038 ออมทรัพย์
0010008979 ออมทรัพย์
0010034094 ออมทรัพย์
0012007419 ออมทรัพย์พิเศษ
0010034095 ออมทรัพย์
0010010820 ออมทรัพย์
0010014977 ออมทรัพย์
0010004163 ออมทรัพย์
0018003689 ออมทรัพย์ATM
0010004156 ออมทรัพย์
0010004173 ออมทรัพย์
0010014188 ออมทรัพย์
0010005769 ออมทรัพย์
0010010527 ออมทรัพย์
0010033957 ออมทรัพย์
0010014129 ออมทรัพย์
0010017383 ออมทรัพย์
0018009329 ออมทรัพย์ATM
0010023171 ออมทรัพย์
0010029498 ออมทรัพย์
0010006416 ออมทรัพย์
0018002669 ออมทรัพย์ATM
0010027648 ออมทรัพย์
0010026405 ออมทรัพย์
0010016008 ออมทรัพย์
0018009208 ออมทรัพย์ATM
0010013984 ออมทรัพย์

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำรโครงกำร "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2561 (คุณสมบัตขิ องสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

ลำดับ หน่วยบริกำร
42 เวียงพิงค์2
43 เวียงพิงค์2
44 เวียงพิงค์2
45 เวียงพิงค์2
46 เวียงพิงค์2
47 เวียงพิงค์2
48 เวียงพิงค์2
49 เวียงพิงค์2
50 เวียงพิงค์2
51 เวียงพิงค์2
52 เวียงพิงค์2
53 เวียงพิงค์2
54 รำชมงคล
55 รำชมงคล
56 รำชมงคล
57 รำชมงคล
58 รำชมงคล
59 รำชมงคล
60
แม่โจ้
61
แม่โจ้
62
แม่โจ้
63
แม่โจ้
64
แม่โจ้
65
แม่โจ้
66
แม่โจ้
67
แม่โจ้
68
แม่โจ้
69
แม่โจ้
70
แม่โจ้
71
แม่โจ้
72
แม่โจ้
73
แม่โจ้
74
แม่โจ้
75 รำชภัฎ
76 รำชภัฎ
77 รำชภัฎ
78 รำชภัฎ
79 เทศบำล
80 เทศบำล
81 เทศบำล
82 เทศบำล

เลขสมำชิก
ชื่อ
016724 นำยก๋องแก้ ว
018801 นำยพรหมมินทร์
027606 น.ส.สำยหยุด
028035 นำยสมจิตร
028124 นำยชัยประสิทธิ์
028206 นำงสุพิศ
028209 น.ส.อรุณี
028210 นำงอนงค์
028350 นำงไมรินทร์
028854 นำงรัตนำพรรณ
028348 นำยสุพจน์
028425 นำยไพรัช
016662 นำยชัยพฤกษ์
022076 นำยธนำวุฒิ
023616 นำยศุภกฤต
026069 นำงศรีทอง
027857 นำงมัณฑนำ
028784 นำยชูรัตน์
023303 นำงสุพตั รำ
017812 นำยรชฏ
021658 นำยปริญญำ
011176 น.ส.ศรีพรรณ
012838 นำยพิเชษฐ์
014226 นำงเบญจวรรณ
015060 นำยอัศวิน
016148 น.ส.ณัฐฐิ นีย์
016588 นำยประเสริฐ
019802 นำยสุกิจ
021315 นำยสุนนั ท์
021709 นำยบุญศรี
023175 นำงสุรีย์
023834 น.ส.อ้ อมทิพย์
027824 นำยสมศักดิ์
026981 นำยไกรสิทธิ์
016151 นำยอำนำจ
025529 นำงอรพินทร์
028201 นำยชำญชัย
019923 นำงนฤมล
022437 นำยอุดม
011320 นำยสอำด
012349 นำงพัชรินทร์

สกุล
อินตำ
ขยัน
ศรีสเุ ทพ
ปลัง่ ดี
ศรีวิชยั
ยำงำม
หมื่นปั ญญำ
ทองดำ
พงษ์ นิกร
ประกอบของ
พึง่ พุม่ แก้ ว
ใหม่ชมภู
นิลวรรณ
ลี ้ตระกูล
เติมศรีสขุ
จินะใจ
ขำหำญ
ธำรำรักษ์
ทองไทย
เชื ้อวิโรจน์
สมบูรณ์
พรหมมำ
ธรรมมำ
สมบูรณ์
ธรรมตำ
สินฉิม
ใจเมคำ
ขันธปรำบ
เต๋จ๊ะ
ปั ญญำขันธ์
อภิไชย
เมฆรักษำวนิช
ใคร้ มำ
พิรุณ
หงษ์ ทอง
ศิริบญ
ุ มำ
ปั ญญำบำล
จันทระ
รักทรัพย์
ปั ญญำมูลวงศำ
มอนไข่

โอนเข้ ำเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี
บำนำญอำชีวะ
0018007085 ออมทรัพย์ATM
บำนำญอำชีวะ
0010005833 ออมทรัพย์
บำนำญอำชีวะ
0010016633 ออมทรัพย์
บำนำญอำชีวะ
0010033162 ออมทรัพย์
บำนำญอำชีวะ
0010033844 ออมทรัพย์
บำนำญอำชีวะ
0018004874 ออมทรัพย์ATM
บำนำญอำชีวะ
0012006027 ออมทรัพย์พิเศษ
บำนำญอำชีวะ
0010013732 ออมทรัพย์
บำนำญอำชีวะ
0010023184 ออมทรัพย์
บำนำญอำชีวะ
0010003686 ออมทรัพย์
บำนำญสนง.ศึกษำภำค 15
0010010384 ออมทรัพย์
บำนำญอบจ.
0010010403 ออมทรัพย์
บำนำญมทล.ล้ ำนนำ
0010017712 ออมทรัพย์
บำนำญมทล.ล้ ำนนำ
0010028407 ออมทรัพย์
บำนำญมทล.ล้ ำนนำ
0010032729 ออมทรัพย์
บำนำญมทล.ล้ ำนนำ
0010032738 ออมทรัพย์
บำนำญมทล.ล้ ำนนำ
0010012429 ออมทรัพย์
บำนำญมทล.ล้ ำนนำ
0010032746 ออมทรัพย์
สนง.อธิกำรบดี
0018006432 ออมทรัพย์ATM
คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมเกษตร 0010014642
ออมทรัพย์
คณะผลิตกรรมกำรเกษตร
0010033422 ออมทรัพย์
บำนำญ ม.แม่โจ้
0010011775 ออมทรัพย์
บำนำญ ม.แม่โจ้
0018004532 ออมทรัพย์ATM
บำนำญ ม.แม่โจ้
0010033417 ออมทรัพย์
บำนำญ ม.แม่โจ้
0010008760 ออมทรัพย์
บำนำญ ม.แม่โจ้
0010020267 ออมทรัพย์
บำนำญ ม.แม่โจ้
0018003466 ออมทรัพย์ATM
บำนำญ ม.แม่โจ้
0010022483 ออมทรัพย์
บำนำญ ม.แม่โจ้
0010033519 ออมทรัพย์
บำนำญ ม.แม่โจ้
0010033379 ออมทรัพย์
บำนำญ ม.แม่โจ้
0018006568 ออมทรัพย์ATM
บำนำญ ม.แม่โจ้
0010033490 ออมทรัพย์
บำนำญ ม.แม่โจ้
0010009310 ออมทรัพย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
0018006681 ออมทรัพย์ATM
บำนำญ ม.รำชภัฎ
0010014432 ออมทรัพย์
บำนำญ ม.รำชภัฎ
0010034212 ออมทรัพย์
บำนำญ ม.รำชภัฎ
0010034218 ออมทรัพย์
ร.ร.เทศบำลวัดเชียงยืน
0010007195 ออมทรัพย์
ร.ร.เทศบำลวัดศรี สพุ รรณ
0018007576 ออมทรัพย์ATM
บำนำญเทศบำล ฯ
0010007189 ออมทรัพย์
บำนำญเทศบำล ฯ
0010003670 ออมทรัพย์

หน้าที่ 2 จาก 16

ชื่อสังกัด

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำรโครงกำร "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2561 (คุณสมบัตขิ องสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

ลำดับ หน่วยบริกำร
83 เทศบำล
84 เทศบำล
85 เทศบำล
86 เทศบำล
87 เทศบำล
88 เทศบำล
89 เทศบำล
90 เทศบำล
91 เทศบำล
92 เทศบำล
93 เทศบำล
94 เทศบำล
95 เทศบำล
96 เทศบำล
97 เทศบำล
98 เทศบำล
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
116
เมือง
117
เมือง
118
เมือง
119
เมือง
120
เมือง
121
เมือง
122
เมือง
123
เมือง

เลขสมำชิก
ชื่อ
012432 นำงอนงค์พรรณ
018234 น.ส.อรนุช
019949 นำงศรีเยำว์
022440 นำงศรีทร
024331 นำยวีระพันธ์
025295 นำงสุนำรี
026213 นำยนิรันดร์
027439 นำยอภิสรณ์
027777 นำงกำญจนรัศมิ์
027934 น.ส.สำยทอง
028212 นำงอำไพ
028213 นำงเทียมจันทร์
028215 น.ส.รัชนีบลู ย์
028792 นำงบัวเลิศ
028797 นำยวำริทธิ์ธร
028220 น.ส.จิรภำ
014027 นำงสมศรี
027942 นำงชุติมำพร
028203 นำยสุบนิ
028459 นำยสุเมธี
028528 นำยพงศ์เทพ
028593 นำยอดิศกั ดิ์
024023 นำงสุวพีร์
028347 นำงอำไพ
027156 นำงกันต์กมล
028410 น.ส.ปทุมพร
019646 นำงดำรณี
020207 น.ส.วริศรำ
020721 นำงรัชฎำพร
020761 นำยชำตรี
024955 นำยเด่นไท
026728 นำงอัญชลี
028304 นำงสุวภำณี
028491 นำงปำริชำต
028725 น.ส.ลำดวน
022026 นำงพรทิพย์
024455 นำงปุณณดำ
019890 น.ส.ชมัยพร
028230 ว่ำที่ร.ต.บุญเลียว
015164 นำยชูชำติ
021231 น.ส.มัสฤณ

สกุล
นันต๊ ะเสน
พรหมมินทร์
จันทรศร
ฉิมดี
ปั ญญำฟู
ขัตตะนัน
อักษรพรหม
อัครโภคินนั ท์กุล
วงค์อินทร์
อนุวฒ
ั นวงค์
วัฒโนกูล
กันตีวงศ์
แก้ วสกุล
วิมกุ ตำคม
ภมรสูต
ญำณสำร
มหำวัล
สุริยะรังษี
สร้ อยสุวรรณ์
ศรีแสงแก้ ว
ทุนกุล
สมบัตินนั ท์
คลอวุฒิวฒ
ั น์
ขันทรำช
นวมพันธ์
นำมวงศ์
ก้ อนคำ
วิลยั เลิศ
ไชยวงค์
นงค์ยำ
โกมลบุตร์
สิทธิจู
แก้ วอำภัย
ธนัญชัย
ยิ่งโยชน์
ภู่อภิสิทธิ์
บวรวุฒิภทั ร
บริพนั ธกุล
หินศรีสวุ รรณ
พรหมพันธุ์
ธนนรำพงศ์

ชื่อสังกัด
บำนำญเทศบำล ฯ
บำนำญเทศบำล ฯ
บำนำญเทศบำล ฯ
บำนำญเทศบำล ฯ
บำนำญเทศบำล ฯ
บำนำญเทศบำล ฯ
บำนำญเทศบำล ฯ
บำนำญเทศบำล ฯ
บำนำญเทศบำล ฯ
บำนำญเทศบำล ฯ
บำนำญเทศบำล ฯ
บำนำญเทศบำล ฯ
บำนำญเทศบำล ฯ
บำนำญเทศบำล ฯ
บำนำญเทศบำล ฯ
บำนำญเทศบำล
บำนำญเขต 1
บำนำญเขต 1
บำนำญเขต 1
บำนำญเขต 1
บำนำญเขต 1
บำนำญเขต 1
บำนำญสพม34
บำนำญสพม34
บำนำญสพม34(กรมฯ)
บำนำญสพม34(กรมฯ)
บำนำญเขต1(กรมฯ)
บำนำญเขต1(กรมฯ)
บำนำญเขต1(กรมฯ)
บำนำญเขต1(กรมฯ)
บำนำญเขต1(กรมฯ)
บำนำญเขต1(กรมฯ)
บำนำญเขต1(กรมฯ)
บำนำญเขต1(กรมฯ)
บำนำญเขต1(กรมฯ)
บ้ ำนเชิงดอยสุเทพ
ร.ร.วัดข่วงสิงห์
ร.ร.วัดขะจำว
ร.ร.พุทธิโศภน
บำนำญอ.เมือง
บำนำญอ.เมือง
หน้าที่ 3 จาก 16

โอนเข้ ำเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี
0018000054 ออมทรัพย์ATM
0010011912 ออมทรัพย์
0018002549 ออมทรัพย์ATM
0018001774 ออมทรัพย์ATM
0010010725 ออมทรัพย์
0010006735 ออมทรัพย์
0018001871 ออมทรัพย์ATM
0010007518 ออมทรัพย์
0010028253 ออมทรัพย์
0010005439 ออมทรัพย์
0010028255 ออมทรัพย์
0010028256 ออมทรัพย์
0010028257 ออมทรัพย์
0010014562 ออมทรัพย์
0018004582 ออมทรัพย์ATM
0010006712 ออมทรัพย์
0018002528 ออมทรัพย์ATM
0010006974 ออมทรัพย์
0010011544 ออมทรัพย์
0012003353 ออมทรัพย์พิเศษ
0010032386 ออมทรัพย์
0010012945 ออมทรัพย์
0010032499 ออมทรัพย์
0010032500 ออมทรัพย์
0010034006 ออมทรัพย์
0010004130 ออมทรัพย์
0018001922 ออมทรัพย์ATM
0010005644 ออมทรัพย์
0010033754 ออมทรัพย์
0018001460 ออมทรัพย์ATM
0010007502 ออมทรัพย์
0010011075 ออมทรัพย์
0010029816 ออมทรัพย์
0010022558 ออมทรัพย์
0010038225 ออมทรัพย์
0018002841 ออมทรัพย์ATM
0018005922 ออมทรัพย์ATM
0010037026 ออมทรัพย์
0010022557 ออมทรัพย์
0010000323 ออมทรัพย์
0010041581 ออมทรัพย์

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำรโครงกำร "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2561 (คุณสมบัตขิ องสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

ลำดับ หน่วยบริกำร
124
เมือง
125
เมือง
126
เมือง
127
เมือง
128
เมือง
129
เมือง
130
เมือง
131
เมือง
132
เมือง
133
เมือง
134
เมือง
135
เมือง
136
เมือง
137
เมือง
138
เมือง
139
เมือง
140
เมือง
141
เมือง
142
เมือง
143
เมือง
144
เมือง
145
เมือง
146
เมือง
147 ดอยสะเก็ด
148 ดอยสะเก็ด
149 ดอยสะเก็ด
150 ดอยสะเก็ด
151 ดอยสะเก็ด
152 ดอยสะเก็ด
153 ดอยสะเก็ด
154 ดอยสะเก็ด
155 ดอยสะเก็ด
156 ดอยสะเก็ด
157 ดอยสะเก็ด
158 ดอยสะเก็ด
159 ดอยสะเก็ด
160 ดอยสะเก็ด
161 ดอยสะเก็ด
162 ดอยสะเก็ด
163 ดอยสะเก็ด
164 ดอยสะเก็ด

เลขสมำชิก
ชื่อ
021683 นำยสมศักดิ์
025790 นำยพิชยั
028222 นำยพิสิทธิ์
028355 นำงสมพร
028464 นำงสุดเฉลียว
028527 นำยธีรชัย
028548 นำยสมศักดิ์
028549 นำยประหยัด
028550 นำยดวงฤทธิ์
028647 นำงพวงทอง
028857 นำยธนูชยั
011643 นำงพัชรียำภรณ์
013265 นำงเกษร
013434 นำงอุทยั วรรณ
014099 นำงดวงเดือน
014404 นำยไมตรี
014470 น.ส.มยุรี
014916 นำงอัมพวรรณ์
020920 นำงวำรุณี
023123 นำงแจ่มจรัส
023583 นำยนิรุตต์
026630 นำยสุรพล
027205 นำงนงลักษณ์
022586 นำยวรรณนพ
016390 นำงเกษแก้ ว
013764 น.ส.อำนวย
014615 นำงนงลักษณ์
025629 นำยไมตรี
011644 นำยทวี
027271 นำยมำนพ
028229 นำยแสวง
028506 นำงขจร
028507 นำยอุดม
028558 นำยพินิจ
028561 นำยประสิทธิ์
028805 นำยสมัย
019765 นำงอำไพ
011934 นำงดวงเดือน
014140 นำยศิริ
021087 นำยสรพงศ์
022317 นำยรัฐพล

สกุล
ตำไชย
ภู่พงศ์ศกั ดิ์
แก้ วเดียว
ศรีสงั วำลย์
ดวงไชยยำ
คำใจ
สุขพันธ์
ลำจวน
โลโท
นันตำลิต
สมอคำ
อิศรำภรณ์
กำพย์ไชย
ชวดนุช
บุญเย็น
ไชยยำ
ศรีมงคล
ธนำฤกษ์ มงคล
สร้ อยอินทร์
ทิพย์บญ
ุ รำช
ศิรภัสสร์
ปิ่ นมำศ
ไชยเพ็ญ
คำบเพ็ชร
สำยยำว
คำเปี ยง
ไชยเลิศ
ธินะ
ทำวรรณะ
จินะใจ
กันจินะ
สำรภี
สำรภี
สุดวง
สุทำชัย
ดวงไทย
พรหมเมตจิต
ไชยลังกำร์
ผิวชัย
บุญธรรม
ดู่มณี

ชื่อสังกัด

บำนำญอ.เมือง
บำนำญอ.เมือง
บำนำญอ.เมือง
บำนำญอ.เมือง
บำนำญอ.เมือง
บำนำญอ.เมือง
บำนำญอ.เมือง
บำนำญอ.เมือง
บำนำญอ.เมือง
บำนำญอ.เมือง
บำนำญอ.เมือง
บำนำญอ.เมือง(กรมฯ)
บำนำญอ.เมือง(กรมฯ)
บำนำญอ.เมือง(กรมฯ)
บำนำญอ.เมือง(กรมฯ)
บำนำญอ.เมือง(กรมฯ)
บำนำญอ.เมือง(กรมฯ)
บำนำญอ.เมือง(กรมฯ)
บำนำญอ.เมือง(กรมฯ)
บำนำญอ.เมือง(กรมฯ)
บำนำญอ.เมือง(กรมฯ)
บำนำญอ.เมือง(กรมฯ)
บำนำญอ.เมือง(กรมฯ)
ร.ร.บ้ ำนป่ ำเสร้ ำ
ร.ร.บ้ ำนร้ องขี ้เหล็ก
ร.ร.แม่คือวิทยำ
ร.ร.บ้ ำนป่ ำป้อง
ร.ร.บ้ ำนแม่ฮ้อยเงิน
บำนำญดอยสะเก็ด
บำนำญดอยสะเก็ด
บำนำญดอยสะเก็ด
บำนำญดอยสะเก็ด
บำนำญดอยสะเก็ด
บำนำญดอยสะเก็ด
บำนำญดอยสะเก็ด
บำนำญดอยสะเก็ด
บำนำญสพม34(ดอยสะเก็ด)(กรมฯ)
บำนำญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
บำนำญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
บำนำญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
บำนำญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
หน้าที่ 4 จาก 16

โอนเข้ ำเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี
0010009269 ออมทรัพย์
0010000730 ออมทรัพย์
0018004973 ออมทรัพย์ATM
0010006369 ออมทรัพย์
0010012601 ออมทรัพย์
0010030170 ออมทรัพย์
0010011101 ออมทรัพย์
0010021096 ออมทรัพย์
0010005212 ออมทรัพย์
0018000299 ออมทรัพย์ATM
0012020489 ออมทรัพย์พิเศษ
0010037025 ออมทรัพย์
0018005521 ออมทรัพย์ATM
0010001440 ออมทรัพย์
0010014670 ออมทรัพย์
0018000581 ออมทรัพย์ATM
0010006428 ออมทรัพย์
0010008472 ออมทรัพย์
0010006132 ออมทรัพย์
0010003061 ออมทรัพย์
0018002173 ออมทรัพย์ATM
0018003795 ออมทรัพย์ATM
0010018975 ออมทรัพย์
0010009967 ออมทรัพย์
0018004425 ออมทรัพย์ATM
0018010118 ออมทรัพย์ATM
0018000012 ออมทรัพย์ATM
0010012238 ออมทรัพย์
0010011022 ออมทรัพย์
0018000194 ออมทรัพย์ATM
0010007516 ออมทรัพย์
0010002129 ออมทรัพย์
0010005759 ออมทรัพย์
0010013838 ออมทรัพย์
0010001365 ออมทรัพย์
0010010827 ออมทรัพย์
0018007327 ออมทรัพย์ATM
0010001364 ออมทรัพย์
0018003284 ออมทรัพย์ATM
0010009869 ออมทรัพย์
0018003264 ออมทรัพย์ATM

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำรโครงกำร "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2561 (คุณสมบัตขิ องสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

ลำดับ หน่วยบริกำร
165 ดอยสะเก็ด
166 ดอยสะเก็ด
167 สันกำแพง
168 สันกำแพง
169 สันกำแพง
170 สันกำแพง
171 สันกำแพง
172 สันกำแพง
173 สันกำแพง
174 สันกำแพง
175 สันกำแพง
176 สันกำแพง
177 สันกำแพง
178 สันกำแพง
179 สันกำแพง
180 สันกำแพง
181 สันกำแพง
182 สันกำแพง
183 สันกำแพง
184 สันกำแพง
185 สันกำแพง
186 สันกำแพง
187 สันกำแพง
188 สันกำแพง
189 สันกำแพง
190 สันกำแพง
191 สันกำแพง
192 สันกำแพง
193 สันกำแพง
194 สันกำแพง
195 สันกำแพง
196 สันกำแพง
197 สันกำแพง
198 สันกำแพง
199 สันกำแพง
200 สันกำแพง
201 สันกำแพง
202 สันกำแพง
203 สันกำแพง
204 สันกำแพง
205 สันกำแพง

เลขสมำชิก
ชื่อ
023991 นำงเพ็ญพร
025887 นำงอนงค์นำถ
020337 นำยสังวำลย์
014421 นำงอรสำ
017092 นำงทิพย์วรรณ
021407 นำยจรัสพงษ์
024145 นำยสุภคั
027665 นำงนิตยำ
028316 นำงสมเพชร
028317 น.ส.สมศรี
028444 นำยเกริกชัย
028446 นำยบุญสน
028447 นำยเรืองเดช
028598 นำยศิลป์ชัย
028599 นำยชัยพล
028635 นำยสนั่น
028690 นำงนวลจันทร์
028764 นำงศรีพรรณ
028766 นำยปริญญำ
028767 นำงพำนทอง
028770 นำยฉลอง
028826 นำงสำยสวำท
028384 นำยอนันต์
028443 นำงวนิดำ
028445 นำงนิธิพนั ธ์
028521 นำยวรทัศน์
028823 นำยธีรยุทธ
019043 นำยวีระศักดิ์
019914 นำงสุชำดำ
028824 นำงมะลิวลั ย์
013390 นำงรัตนำ
014532 นำงศศิธร
017959 นำงศรีจนั ทร์
018031 นำงประนอม
020089 นำยเจษฎำ
020568 นำงอำไพ
022067 นำงโสภีพรรณ
022725 นำยถิรวรรธน์
025197 นำยพัลลภ
028300 นำยสมศักดิ์
028597 นำงยอดกัญญำ

สกุล
ปั ญญำดำ
เกติมำ
บุญมำติ
กุณำเงิน
ศรีเพ็ชรดี
นำมวงค์
วงศ์สวุ รรณ
โคตะโน
พรหมชนะ
ใจชุ่ม
มณีจกั ร
อุทธจักร
วงศ์บญ
ุ เรือง
ถำแปง
พวงเงินมำก
ชุมภูคำ
จันทิมำ
วงค์คม
อุปถัมภ์
คันธำ
กันทนำวินนท์
แผ่นทอง
ใจดี
รุจนพรหม
ยำกี
บุญโคตร
ปั ญญำแก้ ว
ลุกิตติกร
สมศักดิ์
จำปำทอง
จอมทัน
สินลำ
ศรีวิชยั
ตำวินโน
จันต๊ ะนำเขต
ทองชัยศรี
อินทชัย
พึง่ พุม่ แก้ ว
วิชญพันธ์
มณีศรีสวุ รรณ
จิระบุตร

ชื่อสังกัด
บำนำญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
บำนำญดอยสะเก็ด(กรมฯ)
ร.ร.วัดสันมะฮกฟ้ำ
ร.ร.บ้ ำนสันกำแพง
ร.ร.วัดปงป่ ำเอื ้อง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสันกำแพง
บำนำญสพม34(สันกำแพง)
บำนำญสพม34(สันกำแพง)
บำนำญสพม34(สันกำแพง)
บำนำญสพม34(สันกำแพง)
บำนำญสพม34(สันกำแพง)
บำนำญสพม34(สันกำแพง)(กรมฯ)
บำนำญสพม34(สันกำแพง)(กรมฯ)
บำนำญสพม34(สันกำแพง)(กรมฯ)
บำนำญสันกำแพง(กรมฯ)
บำนำญสันกำแพง(กรมฯ)
บำนำญสันกำแพง(กรมฯ)
บำนำญสันกำแพง(กรมฯ)
บำนำญสันกำแพง(กรมฯ)
บำนำญสันกำแพง(กรมฯ)
บำนำญสันกำแพง(กรมฯ)
บำนำญสันกำแพง(กรมฯ)
บำนำญสันกำแพง(กรมฯ)
บำนำญสันกำแพง(กรมฯ)
บำนำญสันกำแพง(กรมฯ)
หน้าที่ 5 จาก 16

โอนเข้ ำเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี
0018000103 ออมทรัพย์ATM
0010018998 ออมทรัพย์
0018006278 ออมทรัพย์ATM
0010008501 ออมทรัพย์
0010002541 ออมทรัพย์
0010029252 ออมทรัพย์
0010021327 ออมทรัพย์
0010007644 ออมทรัพย์
0010009258 ออมทรัพย์
0010009973 ออมทรัพย์
0010012362 ออมทรัพย์
0010031108 ออมทรัพย์
0010008972 ออมทรัพย์
0010010100 ออมทรัพย์
0010012832 ออมทรัพย์
0010005749 ออมทรัพย์
0018000246 ออมทรัพย์ATM
0010038577 ออมทรัพย์
0010031109 ออมทรัพย์
0010009278 ออมทรัพย์
0010031110 ออมทรัพย์
0010021123 ออมทรัพย์
0018005008 ออมทรัพย์ATM
0010011310 ออมทรัพย์
0010010487 ออมทรัพย์
0010014808 ออมทรัพย์
0018001801 ออมทรัพย์ATM
0018000564 ออมทรัพย์ATM
0010009821 ออมทรัพย์
0018002272 ออมทรัพย์ATM
0018002063 ออมทรัพย์ATM
0018003786 ออมทรัพย์ATM
0010005617 ออมทรัพย์
0010010049 ออมทรัพย์
0010003159 ออมทรัพย์
0018000369 ออมทรัพย์ATM
0018002360 ออมทรัพย์ATM
0018003908 ออมทรัพย์ATM
0018005556 ออมทรัพย์ATM
0010002238 ออมทรัพย์
0010009904 ออมทรัพย์

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำรโครงกำร "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2561 (คุณสมบัตขิ องสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

ลำดับ หน่วยบริกำร
206 สันกำแพง
207 สันกำแพง
208 แม่ออน
209 แม่ออน
210 แม่ออน
211 แม่ออน
212 แม่ออน
213 แม่ออน
214 แม่ออน
215 แม่ออน
216
พร้ ำว
217
พร้ ำว
218
พร้ ำว
219
พร้ ำว
220
พร้ ำว
221
พร้ ำว
222
พร้ ำว
223
พร้ ำว
224
พร้ ำว
225
พร้ ำว
226
พร้ ำว
227
พร้ ำว
228
พร้ ำว
229
พร้ ำว
230
พร้ ำว
231
พร้ ำว
232
พร้ ำว
233
พร้ ำว
234
พร้ ำว
235
พร้ ำว
236
พร้ ำว
237
พร้ ำว
238
พร้ ำว
239
พร้ ำว
240 แม่แตง
241 แม่แตง
242 แม่แตง
243 แม่แตง
244 แม่แตง
245 แม่แตง
246 แม่แตง

เลขสมำชิก
ชื่อ
028622 นำงวิไล
028691 นำยภิรมย์
022316 นำยสำคร
022454 นำงศิริลกั ษณ์
014265 นำงทัศนีย์
014692 นำยทองปอนด์
028885 นำงวรำภรณ์
026545 นำงแสงจันทร์
020957 นำยเจริญ
026132 นำงสุรีย์
013513 นำยทองเหรียญ
014909 นำยนิวตั ร์
016170 นำงมลิวรรณ
020084 นำยสุวิทย์
016599 นำยเอกรำช
011861 นำยประพัฒน์
013421 นำยสง่ำ
023134 น.ส.อรพรรณ์
024963 นำงชื่นจิต
025895 นำงจิรำภรณ์
026873 นำงจำเรียน
028295 นำยทวีศกั ดิ์
028569 นำยเอกรำช
019881 นำงพจมำน
011412 นำงณพิชญำ
012077 นำงผ่องพรรณ
015733 นำยเกียรติภมู ิ
018963 นำงวรินทร
022921 นำยสวัสดิ์
024244 นำงรุ้งลำวัลย์
024315 นำงกันยำ
025313 นำยไพโรจน์
028568 นำงสุภำวดี
028572 นำยถนอม
022410 นำงวัฒนำ
027739 นำยมงคล
026416 นำยประเสริฐ
019990 นำยสำเริง
013657 นำงอนงค์
017310 นำยวิชำญ
022885 นำยวอน

สกุล
สุขเสำร์
สินรำ
สมหนุน
ศรีไกรภักดิ์
กำแพงแก้ ว
พิพิธภัณฑ์
แสงจันทร์
ชมภูยอด
คำวงศ์ปิน
ขำวสวย
ตันบุญ
เจริญทรัพย์
หลวงทิพย์
สำยใจอูป
ฉัตรใจคำ
วิริยำ
มังคละ
เจริญพันธ์
ชุ่มจิต
สุริยะ
ช่วยมูลมั่ง
กิตติกุลสุวรรณ
สิทธิรำช
เดชะ
นันติ
จันทร์ คำ
จันทร์ บญ
ุ เป็ ง
ศรีนวล
สมบูรณ์
ใจลึก
แสนชนะ
ธรรมชัย
เกษบุญยฤทธิ์
บุญส่ง
ปรีดี
สุคม
อินทรำ
กุลพิเนก
เขื่อนแก้ ว
ชุ่มบัวตอง
ธรรมสอน

ชื่อสังกัด
บำนำญสันกำแพง(กรมฯ)
บำนำญสันกำแพง(กรมฯ)
ร.ร.แม่ออนวิทยำลัย
ร.ร.วัดห้ วยแก้ ว
ร.ร.บ้ ำนออนหลวย
ร.ร.วัดดอนชัย
บำนำญแม่ออน
บำนำญสพม34(แม่ออน)(กรมฯ)
บำนำญแม่ออน(กรมฯ)
บำนำญแม่ออน(กรมฯ)
ร.ร.บ้ ำนป่ ำไหน่
ร.ร.บ้ ำนป่ ำไหน่
ร.ร.บ้ ำนแจ่งกู่เรือง
ร.ร.สหกรณ์ดำริ
ร.ร.บ้ ำนสันปง
บำนำญพร้ ำว
บำนำญพร้ ำว
บำนำญพร้ ำว
บำนำญพร้ ำว
บำนำญพร้ ำว
บำนำญพร้ ำว
บำนำญพร้ ำว
บำนำญพร้ ำว
บำนำญสพม34(พร้ ำว)(กรมฯ)
บำนำญพร้ ำว(กรมฯ)
บำนำญพร้ ำว(กรมฯ)
บำนำญพร้ ำว(กรมฯ)
บำนำญพร้ ำว(กรมฯ)
บำนำญพร้ ำว(กรมฯ)
บำนำญพร้ ำว(กรมฯ)
บำนำญพร้ ำว(กรมฯ)
บำนำญพร้ ำว(กรมฯ)
บำนำญพร้ ำว(กรมฯ)
บำนำญพร้ ำว(กรมฯ)
ร.ร.วัดปำงมะกล้ วย
ร.ร.บ้ ำนหนองบัวหลวง
ร.ร.บ้ ำนเป้ำวิทยำคำร
ลูกจ้ ำงประจำอ.แม่แตง
บำนำญแม่แตง
บำนำญแม่แตง
บำนำญแม่แตง
หน้าที่ 6 จาก 16

โอนเข้ ำเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี
0018002368 ออมทรัพย์ATM
0018001487 ออมทรัพย์ATM
0018002363 ออมทรัพย์ATM
0010006013 ออมทรัพย์
0010006001 ออมทรัพย์
0018003427 ออมทรัพย์ATM
0010010496 ออมทรัพย์
0018005490 ออมทรัพย์ATM
0010003174 ออมทรัพย์
0010006014 ออมทรัพย์
0018000886 ออมทรัพย์ATM
0018006671 ออมทรัพย์ATM
0010038663 ออมทรัพย์
0018003098 ออมทรัพย์ATM
0018009261 ออมทรัพย์ATM
0010013069 ออมทรัพย์
0010005809 ออมทรัพย์
0010014116 ออมทรัพย์
0010012153 ออมทรัพย์
0018003850 ออมทรัพย์ATM
0010029336 ออมทรัพย์
0010029338 ออมทรัพย์
0010008385 ออมทรัพย์
0018003048 ออมทรัพย์ATM
0018005507 ออมทรัพย์ATM
0010008994 ออมทรัพย์
0010013600 ออมทรัพย์
0018001381 ออมทรัพย์ATM
0018000166 ออมทรัพย์ATM
0018003020 ออมทรัพย์ATM
0018001102 ออมทรัพย์ATM
0018000171 ออมทรัพย์ATM
0010009054 ออมทรัพย์
0010012466 ออมทรัพย์
0018000149 ออมทรัพย์ATM
0010012266 ออมทรัพย์
0010013042 ออมทรัพย์
0010009264 ออมทรัพย์
0018010323 ออมทรัพย์ATM
0010041427 ออมทรัพย์
0018000634 ออมทรัพย์ATM

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำรโครงกำร "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2561 (คุณสมบัตขิ องสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

ลำดับ หน่วยบริกำร
247 แม่แตง
248 แม่แตง
249 แม่แตง
250 แม่แตง
251 แม่แตง
252 แม่แตง
253 แม่แตง
254 แม่แตง
255 แม่แตง
256 แม่แตง
257 แม่แตง
258 แม่แตง
259 แม่แตง
260 แม่แตง
261 แม่แตง
262 แม่แตง
263 แม่แตง
264 แม่แตง
265 แม่แตง
266 แม่แตง
267 แม่แตง
268 แม่แตง
269 แม่แตง
270 แม่ริม
271 แม่ริม
272 แม่ริม
273 แม่ริม
274 แม่ริม
275 แม่ริม
276 แม่ริม
277 แม่ริม
278 แม่ริม
279 แม่ริม
280 แม่ริม
281 แม่ริม
282 แม่ริม
283 แม่ริม
284 แม่ริม
285 แม่ริม
286 แม่ริม
287 แม่ริม

เลขสมำชิก
ชื่อ
025244 นำงอิงอร
028435 นำยสังวรณ์
028743 น.ส.วัลลีย์
022273 นำยจริน
028579 นำยสมศักดิ์
028742 นำงรัตนำ
028746 นำงเพลินพิศ
011890 นำงปรำณี
012637 นำงอรุณศรี
013057 นำยสมชำย
013881 น.ส.อิสรีย์
018219 นำงกฤตติยำ
019487 นำงอัษฎำงค์พร
019778 นำงพรนิภำ
019901 นำงสมทรง
020313 นำยสมนึก
023025 นำงชุติมนั ต์
023079 นำยศิวพงษ์
023455 นำงยุพิน
026058 นำงจรรยำ
026681 นำงพัทรินทร์
027240 นำยจำเริญ
028366 นำยชัชวำล
024113 นำยสมเกียรติ
028607 นำงภำณี
028608 น.ส.พรทิพย์
014264 นำงชุตินนั ท์
015847 นำยนิกร
017707 นำงพวงเพชร
020401 นำงกรวรรณ
021108 นำยสุภสั น์
023515 นำงกัลยำ
024168 นำยสุนทร
024169 นำยอำนวยพล
028238 นำงสุนีย์
028305 นำงวัลลีย์
028306 นำยนิคม
028367 นำยสุทนิ
028370 นำงนันทวัลย์
028373 นำงสมพรทิพย์
028588 นำงวรรณวิไล

สกุล
นที
ช่อวิลำศ
พวงสำยใจ
คุณยศยิ่ง
เครือทะนุ
วรรณสอน
สุขพูลผล
ไชยเทศ
เชำว์ธุรี
รัตนธรรม
สถำนสถิตย์
ดวงงำม
มหำยศนันท์
คำอ้ ำย
จันทร์ อินทร์
ยอดสร้ อย
ช้ ำงน้ อย
เกียรติอนันต์
ภิรมย์ชม
ใจเจริญ
เรืองยศ
ศิริมำเมือง
สืบแสน
ฤทธิพิณ
ไชยเลิศ
เดชชัยยศ
คนอยู่
ชีวชยำภรณ์
ทัศศิริ
ปะภำคิณ
เชำวน์พิทกั ษ์
คำก่อ
คำหล้ ำ
ศิริเขตต์
ศรีจดุ ำนุ
จันทรเถร
โถนำค
ร่มเย็น
ร่มเย็น
ไหนำค
นกแก้ ว

ชื่อสังกัด

บำนำญแม่แตง
บำนำญแม่แตง
บำนำญแม่แตง
บำนำญสพม34(แม่แตง)(กรมฯ)
บำนำญสพม34(แม่แตง)(กรมฯ)
บำนำญสพม34(แม่แตง)(กรมฯ)
บำนำญสพม34(แม่แตง)(กรมฯ)
บำนำญแม่แตง(กรมฯ)
บำนำญแม่แตง(กรมฯ)
บำนำญแม่แตง(กรมฯ)
บำนำญแม่แตง(กรมฯ)
บำนำญแม่แตง(กรมฯ)
บำนำญแม่แตง(กรมฯ)
บำนำญแม่แตง(กรมฯ)
บำนำญแม่แตง(กรมฯ)
บำนำญแม่แตง(กรมฯ)
บำนำญแม่แตง(กรมฯ)
บำนำญแม่แตง(กรมฯ)
บำนำญแม่แตง(กรมฯ)
บำนำญแม่แตง(กรมฯ)
บำนำญแม่แตง(กรมฯ)
บำนำญแม่แตง(กรมฯ)
บำนำญแม่แตง(กรมฯ)
เจ้ ำหน้ ำที่เขต 2
บำนำญเขต 2(กรมฯ)
บำนำญเขต 2(กรมฯ)
ร.ร.บ้ ำนพระนอน
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
หน้าที่ 7 จาก 16

โอนเข้ ำเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี
0010012855 ออมทรัพย์
0010013442 ออมทรัพย์
0010012745 ออมทรัพย์
0010012029 ออมทรัพย์
0018000752 ออมทรัพย์ATM
0018005440 ออมทรัพย์ATM
0018007807 ออมทรัพย์ATM
0010037468 ออมทรัพย์
0018006590 ออมทรัพย์ATM
0010003223 ออมทรัพย์
0010013987 ออมทรัพย์
0012009957 ออมทรัพย์พิเศษ
0018002977 ออมทรัพย์ATM
0010012836 ออมทรัพย์
0018003659 ออมทรัพย์ATM
0018000125 ออมทรัพย์ATM
0010008724 ออมทรัพย์
0018004540 ออมทรัพย์ATM
0018003293 ออมทรัพย์ATM
0018005838 ออมทรัพย์ATM
0010003235 ออมทรัพย์
0010007173 ออมทรัพย์
0018006549 ออมทรัพย์ATM
0018004702 ออมทรัพย์ATM
0018005046 ออมทรัพย์ATM
0010014938 ออมทรัพย์
0018004284 ออมทรัพย์ATM
0010019577 ออมทรัพย์
0018001019 ออมทรัพย์ATM
0010012510 ออมทรัพย์
0010001936 ออมทรัพย์
0018007652 ออมทรัพย์ATM
0010001683 ออมทรัพย์
0018010243 ออมทรัพย์ATM
0018004323 ออมทรัพย์ATM
0010001997 ออมทรัพย์
0010001844 ออมทรัพย์
0010012147 ออมทรัพย์
0010020134 ออมทรัพย์
0010009887 ออมทรัพย์
0010003984 ออมทรัพย์

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำรโครงกำร "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2561 (คุณสมบัตขิ องสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

ลำดับ หน่วยบริกำร
288 แม่ริม
289 แม่ริม
290 แม่ริม
291 แม่ริม
292 แม่ริม
293 แม่ริม
294 แม่ริม
295 แม่ริม
296 แม่ริม
297 แม่ริม
298 แม่ริม
299 แม่ริม
300 แม่ริม
301 แม่ริม
302 แม่ริม
303 แม่ริม
304 แม่ริม
305 แม่ริม
306 แม่ริม
307 แม่ริม
308 แม่ริม
309 แม่ริม
310 แม่ริม
311 แม่ริม
312 แม่ริม
313 แม่ริม
314 สะเมิง
315 สะเมิง
316 สะเมิง
317 สะเมิง
318 สะเมิง
319 สะเมิง
320 สันทรำย
321 สันทรำย
322 สันทรำย
323 สันทรำย
324 สันทรำย
325 สันทรำย
326 สันทรำย
327 สันทรำย
328 สันทรำย

เลขสมำชิก
ชื่อ
028651 นำงวรรณดำ
028652 นำงโสภำ
028683 นำงชวนพิศ
028752 นำยมนัส
028755 นำงอุดมลักษณ์
028756 นำงเสริมสุข
028875 นำยประจักษ์
012019 นำงรัชนี
021529 นำยประเวศ
021802 นำงสมใจ
022958 นำยสุชำติ
023830 นำงอุษำ
024094 นำงพรพรรณี
024263 นำงวิวรรณ
024376 นำยนิพล
024856 นำงอภิญญำ
026244 นำงนงครำญ
027138 นำงจันทร์ จิรำ
028239 นำงสุภทั รำ
028753 นำงภำวินี
020520 นำยภัทรพงศ์
028268 นำงทวีพร
028449 นำงเกษรำ
026411 นำยสมมำด
027583 นำงเกศรินทร์
027586 นำงอัมพร
018706 นำยสมำน
023775 นำยคำจันทร์
014015 นำงวันเพ็ญ
026018 นำยมำนพ
028395 น.ส.ประภำ
028833 นำยกิตตน์พลัช
025315 นำงสุมำลี
028320 นำยประพันธ์
011513 นำงพัฒนำ
026767 นำยบรรลือ
028234 นำงทัศนี
028323 นำยแสวง
028324 นำงอำนวย
028325 นำงประนอม
028326 นำงไพรินทร์

สกุล
ศรีกองคำ
งำมสวย
เขี ้ยวแก้ ว
คำดี
วีรประพันธ์
ชัยยะ
จันทรโสภำ
สำแดงสุข
ทิพจร
เปลำ
สุระอำษำ
ดวงเพชร
รอดทองคำ
พัฒนำกล้ ำ
สุวรรณศรี
ณ
รำชำตัน
แก้ วกัน
ทิพย์ประสิทธิ์
อภินนั ท์ธนำ
ไชยสุภำ
รังสิโรจน์
อินวงศ์
ชุมสวัสดิ์
สิทธิมงคล
ภมรำนนท์
ปิ นทะนำ
กำตะโล
สอำดล้ วน
สมบูรณ์
จันทะพิงค์
บุญรอด
สมบูรณ์
มูลปำ
ทองคำฟู
หงส์ใจ
ศิริวรรณ
อินทวงศ์
อินทวงศ์
ศรีสขุ
อินทจักร์

ชื่อสังกัด

บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม
บำนำญแม่ริม(กรมฯ)
บำนำญแม่ริม(กรมฯ)
บำนำญแม่ริม(กรมฯ)
บำนำญแม่ริม(กรมฯ)
บำนำญแม่ริม(กรมฯ)
บำนำญแม่ริม(กรมฯ)
บำนำญแม่ริม(กรมฯ)
บำนำญแม่ริม(กรมฯ)
บำนำญแม่ริม(กรมฯ)
บำนำญแม่ริม(กรมฯ)
บำนำญแม่ริม(กรมฯ)
บำนำญแม่ริม(กรมฯ)
บำนำญแม่ริม(กรมฯ)
ร.ร.นวมินทรำชูทิศ
บำนำญนวมินทรำชูทิศ
บำนำญนวมินทรำชูทิศ
บำนำญศึกษำสงเครำะห์
บำนำญศึกษำสงเครำะห์
บำนำญศึกษำสงเครำะห์
บำนำญสะเมิง
บำนำญสะเมิง
บำนำญสะเมิง(กรมฯ)
บำนำญสะเมิง(กรมฯ)
บำนำญสะเมิง(กรมฯ)
บำนำญสะเมิง(กรมฯ)
ร.ร.บ้ ำนป่ ำบง
ร.ร.บ้ ำนเจดีย์แม่ครัว
บำนำญสันทรำย
บำนำญสันทรำย
บำนำญสันทรำย
บำนำญสันทรำย
บำนำญสันทรำย
บำนำญสันทรำย
บำนำญสันทรำย
หน้าที่ 8 จาก 16

โอนเข้ ำเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี
0010008270 ออมทรัพย์
0010013231 ออมทรัพย์
0010016229 ออมทรัพย์
0010029817 ออมทรัพย์
0010001794 ออมทรัพย์
0018001198 ออมทรัพย์ATM
0010011923 ออมทรัพย์
0018004712 ออมทรัพย์ATM
0010007069 ออมทรัพย์
0010023243 ออมทรัพย์
0010036551 ออมทรัพย์
0010009888 ออมทรัพย์
0010001675 ออมทรัพย์
0010020723 ออมทรัพย์
0010011036 ออมทรัพย์
0018001878 ออมทรัพย์ATM
0018002960 ออมทรัพย์ATM
0010001778 ออมทรัพย์
0010001874 ออมทรัพย์
0018003862 ออมทรัพย์ATM
0018000753 ออมทรัพย์ATM
นำเปิ ดบัญชี
ออมทรัพย์ / ATM
0010015214 ออมทรัพย์
0010012921 ออมทรัพย์
0010011244 ออมทรัพย์
0010008450 ออมทรัพย์
0010008597 ออมทรัพย์
0010014673 ออมทรัพย์
0018002641 ออมทรัพย์ATM
0010012059 ออมทรัพย์
0018004512 ออมทรัพย์ATM
0018002463 ออมทรัพย์ATM
0018006773 ออมทรัพย์ATM
0018004251 ออมทรัพย์ATM
0010013466 ออมทรัพย์
0010010485 ออมทรัพย์
0010008593 ออมทรัพย์
0010014759 ออมทรัพย์
0010009457 ออมทรัพย์
0010006376 ออมทรัพย์
0010005608 ออมทรัพย์

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำรโครงกำร "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2561 (คุณสมบัตขิ องสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

ลำดับ หน่วยบริกำร
329 สันทรำย
330 สันทรำย
331 สันทรำย
332 สันทรำย
333 สันทรำย
334 สันทรำย
335 สันทรำย
336 สันทรำย
337 สันทรำย
338 สันทรำย
339 สันทรำย
340 สันทรำย
341 สันทรำย
342 สันทรำย
343 สันทรำย
344 สันทรำย
345 สันทรำย
346 สันทรำย
347 สันทรำย
348 สันทรำย
349 สันทรำย
350 สันทรำย
351 สันทรำย
352 สันทรำย
353 สันทรำย
354 สันทรำย
355 สันทรำย
356 สันทรำย
357 เชียงดำว
358 เชียงดำว
359 เชียงดำว
360 เชียงดำว
361 เชียงดำว
362 เชียงดำว
363 เชียงดำว
364 เชียงดำว
365 เชียงดำว
366 เชียงดำว
367 เชียงดำว
368 เชียงดำว
369 เชียงดำว

เลขสมำชิก
ชื่อ
028544 นำยประพันธ์
028609 นำยสนั่น
028611 นำงวิไลวรรณ
028658 นำยปรีชำ
028834 นำยประสงค์
028835 นำงสุดำ
028836 นำงพิศมัย
011650 นำยเทอดเกียรติ
013171 นำงพิมพ์ทอง
017634 นำงพัชรินทร์
017792 นำงชนันพร
018585 นำยภักดี
019443 นำงศิริกัลยำพร
020137 นำงอุษำ
020333 นำงลัยวรรณ
020382 นำงพิสมัย
021776 นำงพันธุ์ทพิ ย์
021942 นำงภคมน
022772 นำงเยำวณี
023364 นำงกนกทิพย์
023458 นำยสุเทพ
023558 นำยจำลอง
023644 นำงจันทิพย์
024093 นำงวรนุช
026000 นำงสุณี
028379 นำงศรัณรัตน์
028610 นำงพรรณิภำ
028693 นำงกัลยำ
015280 นำงเครือวัลย์
017196 นำยจุมพล
023513 นำงอรวรรณ
027621 นำงวิลำวัลย์
024067 นำงพูนศรี
015614 นำยบุญเลิศ
015104 น.ส.อินทิรำ
017642 นำงพิกุล
021737 นำงวัชรำ
024338 นำงนงลักษณ์
028360 นำงโสภำ
028702 นำงสุภทั ยำ
013647 นำยอำบบุญ

สกุล
พิเครำะห์งำน
ศรีวิชยั
ไมตรี
อินประสิทธิ์
ณะวิชยั
ณะวิชยั
ชำนำญ
ตำปั ญญำ
พิบลู ย์
ช้ ำงน้ อย
โอภำสพันธ์
ฟูญำติ
กันทะมำลำ
ยุทธิ์กิจสถำพร
คงอภิรักษ์
บัวไพจิตร
บุญรังษี
กรรณสูต
มำประเสริฐ
ดู่มณี
เนตรคำยวง
แรมจันทร์
มำกสงขลำ
เหมือนพลอย
ไชยเอื ้อ
สมทรง
สิทธิสงั ข์
สำยนำค
กำระหงษ์
กันจินะ
แก้ วมณี
เจริญเกตุ
ประภำพรหม
พงษ์ ปวง
ขันทอง
พวงลำเจียก
ชื่นตำ
อินขะ
สำระจันทร์
ทวีศรี
สมชำนำญ

ชื่อสังกัด
บำนำญสันทรำย
บำนำญสันทรำย
บำนำญสันทรำย
บำนำญสันทรำย
บำนำญสันทรำย
บำนำญสันทรำย
บำนำญสันทรำย
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
บำนำญสันทรำย(กรมฯ)
ร.ร.วัดจอมคีรี
ร.ร.บ้ ำนสบคำบ
ร.ร.บ้ ำนทุง่ ละคร
ร.ร.บ้ ำนเชียงดำว
ร.ร.บ้ ำนทุง่ ข้ ำวพวง
ร.ร.บ้ ำนปำงเฟื อง
บำนำญเชียงดำว
บำนำญเชียงดำว
บำนำญเชียงดำว
บำนำญเชียงดำว
บำนำญเชียงดำว
บำนำญเชียงดำว
บำนำญเชียงดำววิทยำคม
หน้าที่ 9 จาก 16

โอนเข้ ำเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี
0010003296 ออมทรัพย์
0010009590 ออมทรัพย์
0010015947 ออมทรัพย์
0010005801 ออมทรัพย์
0010009212 ออมทรัพย์
0010009690 ออมทรัพย์
0010036651 ออมทรัพย์
0010003399 ออมทรัพย์
0018001283 ออมทรัพย์ATM
0010008751 ออมทรัพย์
0018002312 ออมทรัพย์ATM
0018003959 ออมทรัพย์ATM
0018006188 ออมทรัพย์ATM
0010006258 ออมทรัพย์
0010003046 ออมทรัพย์
0018002136 ออมทรัพย์ATM
0018000862 ออมทรัพย์ATM
0018001538 ออมทรัพย์ATM
0018006015 ออมทรัพย์ATM
0010012838 ออมทรัพย์
0018001488 ออมทรัพย์ATM
0018002351 ออมทรัพย์ATM
0018006077 ออมทรัพย์ATM
0010022584 ออมทรัพย์
0018006802 ออมทรัพย์ATM
0018002229 ออมทรัพย์ATM
0018001888 ออมทรัพย์ATM
0018002543 ออมทรัพย์ATM
0010008310 ออมทรัพย์
0018004481 ออมทรัพย์ATM
0018007024 ออมทรัพย์ATM
0010038075 ออมทรัพย์
0010023939 ออมทรัพย์
0010008206 ออมทรัพย์
0010029248 ออมทรัพย์
0010014807 ออมทรัพย์
0018008066 ออมทรัพย์ATM
0018001924 ออมทรัพย์ATM
0010007745 ออมทรัพย์
0010008779 ออมทรัพย์
0018003603 ออมทรัพย์ATM

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำรโครงกำร "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2561 (คุณสมบัตขิ องสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

ลำดับ หน่วยบริกำร
370 เชียงดำว
371 เชียงดำว
372 เชียงดำว
373 เชียงดำว
374 เชียงดำว
375 เชียงดำว
376 เชียงดำว
377 เชียงดำว
378 เชียงดำว
379 เวียงแหง
380 เวียงแหง
381 เวียงแหง
382
ฝำง
383
ฝำง
384
ฝำง
385
ฝำง
386
ฝำง
387
ฝำง
388
ฝำง
389
ฝำง
390
ฝำง
391
ฝำง
392
ฝำง
393
ฝำง
394
ฝำง
395
ฝำง
396
ฝำง
397
ฝำง
398
ฝำง
399
ฝำง
400
ฝำง
401
ฝำง
402
ฝำง
403
ฝำง
404
ฝำง
405 ไชยปรำกำร
406 ไชยปรำกำร
407 ไชยปรำกำร
408 ไชยปรำกำร
409 ไชยปรำกำร
410 ไชยปรำกำร

เลขสมำชิก
ชื่อ
020368 นำงวิไล
025045 นำงมยุรี
012907 นำงสมพร
018957 นำงเกตุอรุณ
019883 นำงวนำรัตน์
020284 นำงอรุณี
020935 นำงเพลินพิศ
023977 นำงนงลักษณ์
028500 น.ส.จงสวัสดิ์
015909 นำยสวัสดิ์
016681 นำยสมบูรณ์
020666 นำยสิงห์คำ
026232 นำงศรัญญำ
013858 นำงสุภำดำ
025638 นำงวนิดำ
022125 นำยจำรัส
018051 นำยสงครำม
013046 นำงวิไล
016771 นำยปกรณ์วงศ์
020300 น.ส.นันทพร
023448 นำยผล
023758 นำยสุทธินนั ท์
028231 นำงกนกวรรณ์
011283 นำงอัมพร
014500 นำยสุพฒ
ั น์
014746 นำยไกลวัลย์
014754 นำงสุภำภร
015005 นำงจำเนียร
017288 นำงศรีไพร
020378 นำงสุดำดวง
020776 นำยวรศักดิ์
021554 นำยสมชำย
023995 นำยอิ่นแก้ ว
027008 นำยบัณฑิต
028565 นำงพัชรี
023707 นำยเฉลิม
027198 นำยวิเชียร
022789 นำยสมัย
025117 นำยอัครพล
026866 นำยธนโชติ
028564 นำงอุไร

สกุล
กล้ ำหำญ
อินทไชย
ฉัตรคำแปง
กล่อมเกลำ
บริบรู ณ์
เล็กพลอย
มิตรำนนท์
ขันคำ
อ่อนจันทร์
ก้ อนคำ
อิฐประสงค์
จริยำ
แสนมูล
พูนศรีโชติ
กำใจคำ
พรหมแก้ ว
ภิญโญ
วงค์แว่น
พัศธนพงศ์
ศิริสม
เตจำรังษี
สันติจิตต์ภกั ดี
คันธรส
แก้ วคำเชื ้อ
ฟองจันทร์
วงศ์หำญ
กันทะวงค์
ยำคำ
ธรรมวำทิตย์
เตจินะ
สมฤทธิ์
เนรังษี
เกียรติยศ
ชะฎิล
ดอกทุเรียน
หน่อแก้ ว
กิตติวรเชฏฐ์
สุวรรณ์
อยู่เย็น
กำละวิชยั
วงศ์ศกั ดิ์

ชื่อสังกัด
บำนำญเชียงดำววิทยำคม
บำนำญเชียงดำววิทยำคม
บำนำญเชียงดำว(กรมฯ)
บำนำญเชียงดำว(กรมฯ)
บำนำญเชียงดำว(กรมฯ)
บำนำญเชียงดำว(กรมฯ)
บำนำญเชียงดำว(กรมฯ)
บำนำญเชียงดำว(กรมฯ)
บำนำญเชียงดำว(กรมฯ)
บำนำญเวียงแหง(กรมฯ)
บำนำญเวียงแหง(กรมฯ)
บำนำญเวียงแหง(กรมฯ)
ฝำงโอนต่ำงจังหวัด
บำนำญเขต3(กรมฯ)
ร.ร.บ้ ำนหนองยำว
ร.ร.บ้ ำนม่วงชุม
ร.ร.บ้ ำนปำงปอย
บำนำญฝำง
บำนำญฝำง
บำนำญฝำง
บำนำญฝำง
บำนำญฝำง
บำนำญฝำง
บำนำญฝำง(กรมฯ)
บำนำญฝำง(กรมฯ)
บำนำญฝำง(กรมฯ)
บำนำญฝำง(กรมฯ)
บำนำญฝำง(กรมฯ)
บำนำญฝำง(กรมฯ)
บำนำญฝำง(กรมฯ)
บำนำญฝำง(กรมฯ)
บำนำญฝำง(กรมฯ)
บำนำญฝำง(กรมฯ)
บำนำญฝำง(กรมฯ)
บำนำญฝำง(กรมฯ)
ร.ร.ชุมชนวัดศรี ดงเย็น
ร.ร.วัดบ้ ำนท่ำ
ลูกจ้ ำงประจำอ.ไชยปรำกำร
บำนำญไชยปรำกำร
บำนำญไชยปรำกำร
บำนำญไชยปรำกำร
หน้าที่ 10 จาก 16

โอนเข้ ำเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี
0018001607 ออมทรัพย์ATM
0018007078 ออมทรัพย์ATM
0010008172 ออมทรัพย์
0010013344 ออมทรัพย์
0010011196 ออมทรัพย์
0018001921 ออมทรัพย์ATM
0010008173 ออมทรัพย์
0010038020 ออมทรัพย์
0018006962 ออมทรัพย์ATM
0010035048 ออมทรัพย์
0010003266 ออมทรัพย์
0018002924 ออมทรัพย์ATM
0018003883 ออมทรัพย์ATM
0018006689 ออมทรัพย์ATM
0018001998 ออมทรัพย์ATM
0010007839 ออมทรัพย์
0010035698 ออมทรัพย์
0010008816 ออมทรัพย์
0010020045 ออมทรัพย์
0010032273 ออมทรัพย์
0010011290 ออมทรัพย์
0018000569 ออมทรัพย์ATM
0018001833 ออมทรัพย์ATM
0010009247 ออมทรัพย์
0018006042 ออมทรัพย์ATM
0018002402 ออมทรัพย์ATM
0018001867 ออมทรัพย์ATM
0018001457 ออมทรัพย์ATM
0018000714 ออมทรัพย์ATM
0018000275 ออมทรัพย์ATM
0010008825 ออมทรัพย์
0010012125 ออมทรัพย์
0018003247 ออมทรัพย์ATM
0018004248 ออมทรัพย์ATM
0010009135 ออมทรัพย์
0018002226 ออมทรัพย์ATM
0010026290 ออมทรัพย์
0010017424 ออมทรัพย์
0018006496 ออมทรัพย์ATM
0018003767 ออมทรัพย์ATM
0018000526 ออมทรัพย์ATM

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำรโครงกำร "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2561 (คุณสมบัตขิ องสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

ลำดับ หน่วยบริกำร
411 ไชยปรำกำร
412 ไชยปรำกำร
413 ไชยปรำกำร
414 ไชยปรำกำร
415 ไชยปรำกำร
416 ไชยปรำกำร
417 ไชยปรำกำร
418 ไชยปรำกำร
419 ไชยปรำกำร
420 ไชยปรำกำร
421 แม่อำย
422 แม่อำย
423 แม่อำย
424 แม่อำย
425 แม่อำย
426 แม่อำย
427 แม่อำย
428 แม่อำย
429 แม่อำย
430 แม่อำย
431
สำรภี
432
สำรภี
433
สำรภี
434
สำรภี
435
สำรภี
436
สำรภี
437
สำรภี
438
สำรภี
439
สำรภี
440
สำรภี
441
สำรภี
442
สำรภี
443
สำรภี
444
สำรภี
445
สำรภี
446
สำรภี
447
สำรภี
448
สำรภี
449
สำรภี
450
สำรภี
451
สำรภี

เลขสมำชิก
ชื่อ
013603 นำยศรีวยั
014752 นำยศรีวรรณ
019652 นำยนิรุทธ์
020298 นำงวิไลวรรณ
024443 นำงสำยสิญจน์
024639 นำยชูชำติ
024640 นำยวีระพันธ์
026865 นำยนิกร
027203 นำยวันชำติ
028678 น.ส.นันท์นภัส
023963 นำยสมพร
015398 น.ส.ธัญลักษณ์
028241 นำงยุพิน
028878 นำงประกำยพร
028880 นำยสุเกียรติ
013089 นำยอุดม
015503 นำงกำญจนำ
023633 นำงสมพร
026336 นำยเฉลิม
028594 นำงอำไพ
027034 นำยสุรพล
025350 นำงธันยำวรรณ
022475 นำยวีระชัย
023416 นำยอุดม
012715 นำงผ่องพรรณ์
015107 นำยประเสริฐ
024724 นำงรัตนำภรณ์
028335 นำงสำคร
022967 นำยประพัฒน์
028012 นำงสุมำลี
028293 นำยอำพล
028428 นำยมงคล
028688 นำงสุจิตรำ
028765 นำงทองวิไล
028519 น.ส.สมใจ
015163 นำงบังอร
016876 น.ส.อัมพร
019160 นำงเจียมจิตต์
022255 นำงณัฐฐำ
023243 นำยโอฬำร
028314 นำยสิทธิพงษ์

สกุล
เลิศรัตนวิไล
จันต๊ ะเสำร์
พรมใหม่
เนตรสมบูรณ์
ตันปำ
ประดิษฐทอง
ปั ญโญกิจ
มะธุ
มูลละ
โปธำซำง
ไชยรัง
หำญรัตนชัยกุล
คำภีระบุรี
ศิริวรรณ
เกษรศรี
ไชยวรศิลป์
แสงแก้ ว
สุริย์วงศ์
ลำภิวงค์
มณีจกั ร
อินตะยศ
ศิริเจริญนันท์
ไชยประคอง
พงศธรพิพฒ
ั น์
คำมงคล
วงค์ชยั
ขันธะ
ปั ญญำใจ
มูรธำพิสิฐ
มหำกันธำ
ธนันไชย
ปั ญญำนะ
สมสร้ ำง
กีรติกำนต์ชยั
กิจพรประเสริฐ
บุญเรือง
ไชยตน
ใจงำม
ธิวอ่ ง
หำญใจ
ลังกำร์ พินธุ์

ชื่อสังกัด
บำนำญไชยปรำกำร(กรมฯ)
บำนำญไชยปรำกำร(กรมฯ)
บำนำญไชยปรำกำร(กรมฯ)
บำนำญไชยปรำกำร(กรมฯ)
บำนำญไชยปรำกำร(กรมฯ)
บำนำญไชยปรำกำร(กรมฯ)
บำนำญไชยปรำกำร(กรมฯ)
บำนำญไชยปรำกำร(กรมฯ)
บำนำญไชยปรำกำร(กรมฯ)
บำนำญไชยปรำกำร(กรมฯ)
ร.ร.ประพันธ์ - อำรี ย์ หงส์สกุล
ร.ร.บ้ ำนห้ วยป่ ำซำง
บำนำญแม่อำย
บำนำญแม่อำย
บำนำญแม่อำย
บำนำญแม่อำย(กรมฯ)
บำนำญแม่อำย(กรมฯ)
บำนำญแม่อำย(กรมฯ)
บำนำญแม่อำย(กรมฯ)
บำนำญแม่อำย(กรมฯ)
ร.ร.วัดท่ำต้ นกวำว
ร.ร.วัดเทพำรำม
ร.ร.วัดพญำชมภู
ร.ร.วัดแม่สะลำบ
ร.ร.วัดเวฬุวนั
ร.ร.วัดเวฬุวนั
ร.ร.วัดเวฬุวนั
ร.ร.วัดสันดอนมูล
ลูกจ้ ำงประจำอ.สำรภี
บำนำญสำรภี
บำนำญสำรภี
บำนำญสำรภี
บำนำญสำรภี
บำนำญสำรภี
บำนำญสพม34(สำรภี)(กรมฯ)
บำนำญสำรภี(กรมฯ)
บำนำญสำรภี(กรมฯ)
บำนำญสำรภี(กรมฯ)
บำนำญสำรภี(กรมฯ)
บำนำญสำรภี(กรมฯ)
บำนำญสำรภี(กรมฯ)
หน้าที่ 11 จาก 16

โอนเข้ ำเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี
0010011416 ออมทรัพย์
0010008558 ออมทรัพย์
0018001229 ออมทรัพย์ATM
0018001228 ออมทรัพย์ATM
0010008621 ออมทรัพย์
0010008550 ออมทรัพย์
0010011206 ออมทรัพย์
0018002626 ออมทรัพย์ATM
0018002326 ออมทรัพย์ATM
0018000637 ออมทรัพย์ATM
0010007281 ออมทรัพย์
0010007852 ออมทรัพย์
0018003144 ออมทรัพย์ATM
0010003496 ออมทรัพย์
0018006064 ออมทรัพย์ATM
0018002298 ออมทรัพย์ATM
0018002639 ออมทรัพย์ATM
0018001735 ออมทรัพย์ATM
0010038557 ออมทรัพย์
0018002499 ออมทรัพย์ATM
0010001572 ออมทรัพย์
0018001141 ออมทรัพย์ATM
0018003634 ออมทรัพย์ATM
0010007817 ออมทรัพย์
0010006544 ออมทรัพย์
0010001593 ออมทรัพย์
0010019002 ออมทรัพย์
0010013614 ออมทรัพย์
0018000267 ออมทรัพย์ATM
0018001304 ออมทรัพย์ATM
0018002434 ออมทรัพย์ATM
0010001591 ออมทรัพย์
0018006807 ออมทรัพย์ATM
0010032546 ออมทรัพย์
0018001070 ออมทรัพย์ATM
0018000116 ออมทรัพย์ATM
0010014758 ออมทรัพย์
0018001163 ออมทรัพย์ATM
0018002370 ออมทรัพย์ATM
0018004563 ออมทรัพย์ATM
0018001468 ออมทรัพย์ATM

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำรโครงกำร "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2561 (คุณสมบัตขิ องสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

ลำดับ หน่วยบริกำร
452
สำรภี
453
สำรภี
454
สำรภี
455
สำรภี
456 สันป่ ำตอง
457 สันป่ ำตอง
458 สันป่ ำตอง
459 สันป่ ำตอง
460 สันป่ ำตอง
461 สันป่ ำตอง
462 สันป่ ำตอง
463 สันป่ ำตอง
464 สันป่ ำตอง
465 สันป่ ำตอง
466 สันป่ ำตอง
467 สันป่ ำตอง
468 สันป่ ำตอง
469 สันป่ ำตอง
470 สันป่ ำตอง
471 สันป่ ำตอง
472 สันป่ ำตอง
473 สันป่ ำตอง
474 สันป่ ำตอง
475 สันป่ ำตอง
476 สันป่ ำตอง
477 สันป่ ำตอง
478 สันป่ ำตอง
479 สันป่ ำตอง
480 สันป่ ำตอง
481 สันป่ ำตอง
482 สันป่ ำตอง
483 สันป่ ำตอง
484 สันป่ ำตอง
485 สันป่ ำตอง
486 สันป่ ำตอง
487 สันป่ ำตอง
488 สันป่ ำตอง
489 สันป่ ำตอง
490 สันป่ ำตอง
491 สันป่ ำตอง
492 สันป่ ำตอง

เลขสมำชิก
ชื่อ
028689 นำยสนำน
028695 นำงศรีพรรณ
028881 นำงศุภดำลัด
028882 นำงธนธรณ์
023639 น.ส.ดำรณี
017380 นำยสมศักดิ์
024017 นำยสุทศั น์
028253 นำงยุวรรณ
021262 นำงศุภวรรณ
025230 นำยสำมำรถ
014672 นำงเสำวณี
024540 นำงปั ทมำ
013676 นำงจันทรำ
019320 นำงทองพูน
013613 น.ส.ยุพิน
019131 นำงสุปรำณี
017043 นำงปทุมพร
020486 นำยประเสริฐ
021038 นำยปรีชำ
024193 นำงรำตรี
025930 นำยยุทธชัย
026609 นำยสิงห์ทอง
028244 นำยนิวตั ร
028263 นำยดวงเนตร
028318 นำงศิริพรรณ
028391 นำยยงยุทธ
028473 นำงวรรณวิภำ
028602 นำยสมพล
028603 นำยอัฑฒ์
028604 นำงประทุมพร
028829 นำยนงค์สกลพัฒน์
028872 นำยสมเพชร
028888 นำงบัวเผื่อน
028890 นำงอำภรณ์
010876 นำยจรัล
011150 นำงจินตนำ
011684 นำงนิตยำพร
012982 นำงฟองแก้ ว
013121 นำยอุทยั
013143 นำงสุภำภรณ์
013176 นำงศรีภทั ร

สกุล
นันทวงษ์
ปั นแจ่ม
มีลำภ
ชงโคสันติสขุ
เกียรติสกุล
ไชยยำ
ประสำธน์สวุ รรณ์
ภู่จีนำพันธุ์
ทิพธนธรณินทร์
รักษำศิลป์
ปั นเขียว
อินเทพ
แปงบุญเลิศ
มณีวรรณ์
ตำธง
กันทำปั น
ตุ่นใจ
เยำวยำ
อำรีมิตร
จันทร์ เพ็ญ
ศรีสวุ รรณ
ตำนวล
ขันแก้ ว
สุวรรณ์
สุวี
คำมูล
ขันแก้ ว
ถนอมเสียง
มูลใจ
เทพมำลัย
ผิวขำว
เชื ้อหมัน้
คมขำ
ถำธัญ
ไชยวงศ์
นัดสำสำร
ปุระพรหม
ปั ญญำมงคล
เมฆสุทศั น์
มั่นเกตุวิทย์
บุญตัน

ชื่อสังกัด
บำนำญสำรภี(กรมฯ)
บำนำญสำรภี(กรมฯ)
บำนำญสำรภี(กรมฯ)
บำนำญสำรภี(กรมฯ)
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เจ้ ำหน้ ำที่เขต 4
เจ้ ำหน้ ำที่เขต 4
บำนำญเขต 4
บำนำญเขต4(กรมฯ)
บำนำญเขต4(กรมฯ)
ร.ร.บ้ ำนกิ่วแลน้ อยประสิทธิ์ฯ
ร.ร.ดอนชัยวิทยำคำร
ร.ร.บ้ ำนห้ วยส้ ม
ร.ร.วัดกู่คำ
ร.ร.วัดโรงวัว
ร.ร.สันป่ ำตอง(สุวรรณรำษฎร์ ฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
หน้าที่ 12 จาก 16

โอนเข้ ำเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี
0018002409 ออมทรัพย์ATM
0010024203 ออมทรัพย์
0010005007 ออมทรัพย์
0018000911 ออมทรัพย์ATM
0010000709 ออมทรัพย์
0010013665 ออมทรัพย์
0018001752 ออมทรัพย์ATM
0010028963 ออมทรัพย์
0018005791 ออมทรัพย์ATM
0018000340 ออมทรัพย์ATM
0018003838 ออมทรัพย์ATM
0018001825 ออมทรัพย์ATM
0010021509 ออมทรัพย์
0010005940 ออมทรัพย์
0010007182 ออมทรัพย์
0018007048 ออมทรัพย์ATM
0010041407 ออมทรัพย์
0010011344 ออมทรัพย์
0010024185 ออมทรัพย์
0012008497 ออมทรัพย์พิเศษ
0010011200 ออมทรัพย์
0018005947 ออมทรัพย์ATM
0010032023 ออมทรัพย์
0010032024 ออมทรัพย์
0010012014 ออมทรัพย์
0018005478 ออมทรัพย์ATM
0010032025 ออมทรัพย์
0010010142 ออมทรัพย์
0010005526 ออมทรัพย์
0018003733 ออมทรัพย์ATM
0018003104 ออมทรัพย์ATM
0010011254 ออมทรัพย์
0010010603 ออมทรัพย์
0010039089 ออมทรัพย์
0018000452 ออมทรัพย์ATM
0018006974 ออมทรัพย์ATM
0018003285 ออมทรัพย์ATM
0018006086 ออมทรัพย์ATM
0010038912 ออมทรัพย์
0018006108 ออมทรัพย์ATM
0010009383 ออมทรัพย์

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำรโครงกำร "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2561 (คุณสมบัตขิ องสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

ลำดับ หน่วยบริกำร
493 สันป่ ำตอง
494 สันป่ ำตอง
495 สันป่ ำตอง
496 สันป่ ำตอง
497 สันป่ ำตอง
498 สันป่ ำตอง
499 สันป่ ำตอง
500 สันป่ ำตอง
501 สันป่ ำตอง
502 สันป่ ำตอง
503 สันป่ ำตอง
504 สันป่ ำตอง
505 สันป่ ำตอง
506 สันป่ ำตอง
507 สันป่ ำตอง
508 หำงดง
509 หำงดง
510 หำงดง
511 หำงดง
512 หำงดง
513 หำงดง
514 หำงดง
515 หำงดง
516 หำงดง
517 หำงดง
518 หำงดง
519 หำงดง
520 หำงดง
521 หำงดง
522 หำงดง
523 หำงดง
524 หำงดง
525 หำงดง
526 หำงดง
527 หำงดง
528 หำงดง
529 หำงดง
530 หำงดง
531 หำงดง
532 หำงดง
533 หำงดง

เลขสมำชิก
ชื่อ
013608 น.ส.เครือมำศ
014023 นำงรำตรี
014557 นำงสุกัญญำ
015055 นำยประดับ
015866 นำยประภัตร
017766 นำยอำนวย
019609 นำงรัชนีวรรณ
020217 นำงเอื ้อพร
021524 นำงศุภลักษณ์
023094 นำงพวงชมพู
024191 นำงเรณู
025733 นำงพรทิพย์
028247 นำงทองสำย
028456 นำงจันทร์ เพ็ญ
028601 นำยนิพนธ์
019962 นำงรจนำ
021137 นำงรพีพรรณ
014776 นำงจริยำ
028696 นำงรุจิรัต
021122 น.ส.อรอนงค์
026543 นำงเยำวภำ
016314 น.ส.สุรำงค์
024237 นำงสมบัติ
028252 น.ส.ภัทธินี
028397 นำยสมบูรณ์
028398 นำยโสภณ
028451 นำยวีระชัย
028613 นำงสุจินดำ
028614 นำยจุมพล
028616 นำยธนำวร
028624 น.ส.วีระวรรณ
028893 นำงศรีอมั พร
028251 นำยประกอบ
011609 นำยประพันธ์
012266 นำยสวัสดิ์
012336 นำงปั ญชลี
013108 นำงพวงสร้ อย
013555 นำงนิตยำพร
013600 นำยดำรงเกียรติ
013923 นำยสถิต
015444 นำยสมชำย

สกุล
เพ็ญบุญ
มณีขตั ิย์
เชื ้อหมัน้
ญำณมงคลศิลป์
เมืองใจ
จันทิมำ
เปรมวุฒิ
นุชยั
คำพิชยั
เผือกผ่อง
กัลยำ
ใบผ่อง
ฤกษ์ วิรี
พงษ์ ปวน
จิตตปั ญญำ
วงค์นำง
พันธุรักษำ
ขัตตะละ
แก้ วกลำงเมือง
สิริกุลขจร
วิภำเวชพร
ศิริเรือนคำ
อย่ำงวิศิษฎ์
ทินกูล
ตองกำย
อุปนันท์
จันทิมำ
วรรณำภรณ์
เตชะเทพ
วรรณำภรณ์
มโนวรรณำ
มหำบุญญำนนท์
รัชวัตร์
ธรรมธิ
ชัยชนะ
จันทร
สงวนศักดิ์
รัตนชมภู
ทองเจิม
ไชยรังษี
ไชยจินดำ

ชื่อสังกัด
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
บำนำญสันป่ ำตอง(กรมฯ)
ร.ร.บ้ ำนตองกำย
ร.ร.บ้ ำนทรำยมูล
ร.ร.บ้ ำนสันป่ ำสัก
ร.ร.บ้ ำนสันป่ ำสัก
ร.ร.หำงดงรัฐรำษฎร์ ฯ
ร.ร.หำงดงรัฐรำษฎร์ ฯ
บำนำญหำงดง
บำนำญหำงดง
บำนำญหำงดง
บำนำญหำงดง
บำนำญหำงดง
บำนำญหำงดง
บำนำญหำงดง
บำนำญหำงดง
บำนำญหำงดง
บำนำญหำงดง
บำนำญหำงดง
บำนำญสพม34(หำงดง)
บำนำญหำงดง(กรมฯ)
บำนำญหำงดง(กรมฯ)
บำนำญหำงดง(กรมฯ)
บำนำญหำงดง(กรมฯ)
บำนำญหำงดง(กรมฯ)
บำนำญหำงดง(กรมฯ)
บำนำญหำงดง(กรมฯ)
บำนำญหำงดง(กรมฯ)
หน้าที่ 13 จาก 16

โอนเข้ ำเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี
0018001824 ออมทรัพย์ATM
0018003503 ออมทรัพย์ATM
0018000456 ออมทรัพย์ATM
0018003474 ออมทรัพย์ATM
0018004485 ออมทรัพย์ATM
0018002055 ออมทรัพย์ATM
0010007898 ออมทรัพย์
0018003991 ออมทรัพย์ATM
0010001496 ออมทรัพย์
0018000208 ออมทรัพย์ATM
0010013349 ออมทรัพย์
0018003425 ออมทรัพย์ATM
0018000325 ออมทรัพย์ATM
0010022918 ออมทรัพย์
0018001839 ออมทรัพย์ATM
0010002576 ออมทรัพย์
0010012347 ออมทรัพย์
0018000022 ออมทรัพย์ATM
0018007353 ออมทรัพย์ATM
0010013916 ออมทรัพย์
0010013608 ออมทรัพย์
0010011054 ออมทรัพย์
0010010455 ออมทรัพย์
0010001518 ออมทรัพย์
0010004207 ออมทรัพย์
0018005465 ออมทรัพย์ATM
0018004170 ออมทรัพย์ATM
0010010454 ออมทรัพย์
0010010288 ออมทรัพย์
0010010453 ออมทรัพย์
0010005687 ออมทรัพย์
0010023960 ออมทรัพย์
0018003955 ออมทรัพย์ATM
0012007068 ออมทรัพย์พิเศษ
0010011591 ออมทรัพย์
0010013155 ออมทรัพย์
0010021052 ออมทรัพย์
0012000073 ออมทรัพย์พิเศษ
0018000308 ออมทรัพย์ATM
0010015950 ออมทรัพย์
0010013256 ออมทรัพย์

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำรโครงกำร "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2561 (คุณสมบัตขิ องสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

ลำดับ หน่วยบริกำร
534 หำงดง
535 หำงดง
536 หำงดง
537 หำงดง
538 หำงดง
539 หำงดง
540 หำงดง
541 หำงดง
542 แม่วำง
543 แม่วำง
544 แม่วำง
545 แม่วำง
546 แม่วำง
547 แม่วำง
548 แม่วำง
549 แม่วำง
550 แม่วำง
551 ดอยหล่อ
552 ดอยหล่อ
553 ดอยหล่อ
554 ดอยหล่อ
555 ดอยหล่อ
556 ดอยหล่อ
557 ดอยหล่อ
558 ดอยหล่อ
559 ดอยหล่อ
560 ดอยหล่อ
561 ดอยหล่อ
562 ดอยหล่อ
563 ดอยหล่อ
564 ดอยหล่อ
565 ดอยหล่อ
566 ดอยหล่อ
567 ดอยหล่อ
568 ดอยหล่อ
569 ดอยหล่อ
570 ดอยหล่อ
571 อมก๋อย
572 อมก๋อย
573 อมก๋อย
574 อมก๋อย

เลขสมำชิก
ชื่อ
019741 นำยสุเวทย์
021034 นำยนิรันดร์
024155 นำงรัตนสุดำ
025188 นำงธัญพร
026542 นำงสำยพรรณ
026924 นำยอุดม
028184 น.ส.วิภำพร
028254 นำงอุไร
013590 นำยสมบัติ
013083 นำยประชัน
015150 นำยสวัสดิ์
020029 นำยจุมพล
023119 นำยอุทยั
014530 นำงศรัณยำ
015197 นำยสุทศั น์
019437 นำงธิดำรัตน์
024897 นำงประภำพรรณ
011465 นำยสวง
023193 นำงพวงทอง
028902 นำยปรีชำ
013288 นำงมันทนำ
019547 นำยอนันต์
022247 นำยศรีวรรณ์
028405 นำงศิริอร
028637 น.ส.ทองสุข
026283 นำยประเสริฐ
012216 นำงพัชรี
012896 นำงพิกุล
013998 นำงแสงจันทร์
014261 นำงศรัณยำ
020467 นำยจำรัส
020976 นำยเกษม
022086 นำงฟองจันทร์
022120 นำงลัดดำ
026507 นำยวันชัย
028638 นำงอัมพร
028639 นำงมณีรัตน์
018056 นำยจำลอง
022990 นำยพิภพ
010791 นำยพิทกั ษ์
013422 นำยสมฤทธิ์

สกุล
ท้ ำวธงชัย
คำวงค์ปิน
บุญปั น้
เมธำนนท์
โปธิปัน
แก้ วมำ
อมรเสนำรักษ์
รัตนทิพยำภรณ์
แก้ วมูล
เอี่ยมวัน
อุปนันท์
มหำคม
สุวรรณ
หลุยจำวัน
คำทิพย์
จอมปั ญญำเลิศ
แก้ วมหำนิล
คีรีต๊ะ
ใสด้ วง
กันทะชัย
สองไชย
แสนสุข
คำหล้ ำ
พงษ์ สวุ รรณ
ขัดขำว
ดวงวำส
สัญญำลักษณ์
ดุลิกำนนท์
สุทธะคำ
ทองคำ
กำรรุ่งโรจน์
ใจเถิง
พิกำรัตน์
มิตกิตติ
จันต๊ ะวงศ์
กันธิยะ
ยะจำ
ปั นดอน
สุริยะวงศ์
ชมชื่น
ศิริวรรณ์

ชื่อสังกัด
บำนำญหำงดง(กรมฯ)
บำนำญหำงดง(กรมฯ)
บำนำญหำงดง(กรมฯ)
บำนำญหำงดง(กรมฯ)
บำนำญหำงดง(กรมฯ)
บำนำญหำงดง(กรมฯ)
บำนำญหำงดง(กรมฯ)
บำนำญหำงดง(กรมฯ)
ร.ร.บ้ ำนใหม่ปำงเติม
บำนำญแม่วำง
บำนำญแม่วำง
บำนำญแม่วำง
บำนำญแม่วำง
บำนำญแม่วำง(กรมฯ)
บำนำญแม่วำง(กรมฯ)
บำนำญแม่วำง(กรมฯ)
บำนำญแม่วำง(กรมฯ)
ร.ร.กรป.กลำงอุปถัมภ์
ร.ร.บ้ ำนเจริ ญสำมัคคี
ร.ร.สองแคววิทยำคม
บำนำญดอยหล่อ
บำนำญดอยหล่อ
บำนำญดอยหล่อ
บำนำญดอยหล่อ
บำนำญดอยหล่อ
บำนำญสพม34(ดอยหล่อ)(กรมฯ)
บำนำญดอยหล่อ(กรมฯ)
บำนำญดอยหล่อ(กรมฯ)
บำนำญดอยหล่อ(กรมฯ)
บำนำญดอยหล่อ(กรมฯ)
บำนำญดอยหล่อ(กรมฯ)
บำนำญดอยหล่อ(กรมฯ)
บำนำญดอยหล่อ(กรมฯ)
บำนำญดอยหล่อ(กรมฯ)
บำนำญดอยหล่อ(กรมฯ)
บำนำญดอยหล่อ(กรมฯ)
บำนำญดอยหล่อ(กรมฯ)
บำนำญอมก๋อย
บำนำญอมก๋อย
บำนำญอมก๋อย(กรมฯ)
บำนำญอมก๋อย(กรมฯ)
หน้าที่ 14 จาก 16

โอนเข้ ำเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี
0010005677 ออมทรัพย์
0018000238 ออมทรัพย์ATM
0010010386 ออมทรัพย์
0010012121 ออมทรัพย์
0010004780 ออมทรัพย์
0010013726 ออมทรัพย์
0010001513 ออมทรัพย์
0010039513 ออมทรัพย์
0010011538 ออมทรัพย์
0010014412 ออมทรัพย์
0010002985 ออมทรัพย์
0010013431 ออมทรัพย์
0010005953 ออมทรัพย์
0018004039 ออมทรัพย์ATM
0018002542 ออมทรัพย์ATM
0010008732 ออมทรัพย์
0010003070 ออมทรัพย์
0010002580 ออมทรัพย์
0010011177 ออมทรัพย์
0018004717 ออมทรัพย์ATM
0010003023 ออมทรัพย์
0018003512 ออมทรัพย์ATM
0018000442 ออมทรัพย์ATM
0010010447 ออมทรัพย์
0010030689 ออมทรัพย์
0010022797 ออมทรัพย์
0018000430 ออมทรัพย์ATM
0010002588 ออมทรัพย์
0018003911 ออมทรัพย์ATM
0010011742 ออมทรัพย์
0010012210 ออมทรัพย์
0010008763 ออมทรัพย์
0010007391 ออมทรัพย์
0018001829 ออมทรัพย์ATM
0018003963 ออมทรัพย์ATM
0010002563 ออมทรัพย์
0010035775 ออมทรัพย์
0010003133 ออมทรัพย์
0010025318 ออมทรัพย์
0018001413 ออมทรัพย์ATM
0018006269 ออมทรัพย์ATM

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำรโครงกำร "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2561 (คุณสมบัตขิ องสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

ลำดับ หน่วยบริกำร
575 อมก๋อย
576 อมก๋อย
577
ฮอด
578
ฮอด
579
ฮอด
580
ฮอด
581
ฮอด
582
ฮอด
583
ฮอด
584
ฮอด
585
ฮอด
586 ดอยเต่ำ
587 ดอยเต่ำ
588 ดอยเต่ำ
589 ดอยเต่ำ
590 จอมทอง
591 จอมทอง
592 จอมทอง
593 จอมทอง
594 จอมทอง
595 จอมทอง
596 จอมทอง
597 จอมทอง
598 จอมทอง
599 จอมทอง
600 จอมทอง
601 จอมทอง
602 จอมทอง
603 จอมทอง
604 จอมทอง
605 จอมทอง
606 จอมทอง
607 จอมทอง
608 จอมทอง
609 จอมทอง
610 จอมทอง
611 จอมทอง
612 จอมทอง
613 จอมทอง
614 จอมทอง
615 จอมทอง

เลขสมำชิก
ชื่อ
013602 นำยสงกรำนต์
014012 นำงฐิ ติรัตน์
019597 นำยบรรจง
023851 นำงนุจำรินทร์
014721 นำงวิไลวรรณ
014960 นำงชลธิชำ
020495 นำงพิมลพรรณ
021572 นำยชำติชำย
021593 นำยขัตติยะ
023496 นำยสุภำพ
028143 นำงอิงค์สนิษฐำ
021205 นำงสุรีย์พร
028334 นำงจงรักษ์
014155 น.ส.ประณมพร
024385 นำยชูศกั ดิ์
012948 นำยทวี
013039 นำยวินยั
014816 นำยพีระพล
016767 นำงรุจิตตรำ
018429 นำงสุมำลี
018813 นำยสมเกียรติ
020079 นำยบุญยืน
023190 นำยยงยุทธ
025473 นำงอำรุณ
027941 นำยอินสน
028676 นำงรุ่งรัตน์
020169 นำงอุทยั วรรณ
011464 นำยอนันต์
012857 น.ส.นำรีรัตน์
015052 นำยบุญเรือง
016034 นำงภำทิวรรณ
017934 นำยทองอินทร์
019063 นำยอนุชิต
019203 นำงพนิตตำ
019341 นำงสุรำงค์
019886 นำงมำลี
020036 นำยสุพจน์
020170 นำงฐิ ติอร
021233 นำยบุญศรี
024868 นำยจวง
025530 นำยประพันธ์

สกุล
มหำวรรณ์
สุวรรณ
ใจจ้ อย
เรือนแก้ ว
ฝั น้ ติ๊บ
แก้ วคำปำ
คำติ
เวศตัน
ไวยกุล
อินตำ
สอนเตชนนท์
เบญจศศิกุล
เพ็ญหทัยกุล
วัชรีวงษ์ ณ อยุธยำ
นำปุ๊ด
ยศถำมี
เงินหล้ ำ
ปั นใจ
เชื ้อเมืองพำน
เขียวกันยะ
สุทธหลวง
จันตำบุญ
ทองบือ
กันทะใจ
สิทธิสอน
รักวำนิช
แสนไชย
ช่ำงขำย
มโนวงศ์
ศรีคำมูล
อุดมศรี
เขียวกันยะ
จิตยุติธรรม
อินทิสอน
สุตำแก้ ว
คำก๋อง
ดุเจโต๊ ะ
ปิ นทะยำ
วงศ์ษำ
น้ อยเรือน
คัมภิโร

ชื่อสังกัด
บำนำญอมก๋อย(กรมฯ)
บำนำญอมก๋อย(กรมฯ)
บำนำญฮอด
บำนำญฮอด
บำนำญฮอด(กรมฯ)
บำนำญฮอด(กรมฯ)
บำนำญฮอด(กรมฯ)
บำนำญฮอด(กรมฯ)
บำนำญฮอด(กรมฯ)
บำนำญฮอด(กรมฯ)
บำนำญฮอด(กรมฯ)
ร.ร.บ้ ำนแม่ตบู
บำนำญดอยเต่ำ
บำนำญดอยเต่ำ(กรมฯ)
บำนำญดอยเต่ำ(กรมฯ)
บำนำญจอมทอง
บำนำญจอมทอง
บำนำญจอมทอง
บำนำญจอมทอง
บำนำญจอมทอง
บำนำญจอมทอง
บำนำญจอมทอง
บำนำญจอมทอง
บำนำญจอมทอง
บำนำญจอมทอง
บำนำญจอมทอง
บำนำญสพม34(จอมทอง)(กรมฯ)
บำนำญจอมทอง(กรมฯ)
บำนำญจอมทอง(กรมฯ)
บำนำญจอมทอง(กรมฯ)
บำนำญจอมทอง(กรมฯ)
บำนำญจอมทอง(กรมฯ)
บำนำญจอมทอง(กรมฯ)
บำนำญจอมทอง(กรมฯ)
บำนำญจอมทอง(กรมฯ)
บำนำญจอมทอง(กรมฯ)
บำนำญจอมทอง(กรมฯ)
บำนำญจอมทอง(กรมฯ)
บำนำญจอมทอง(กรมฯ)
บำนำญจอมทอง(กรมฯ)
บำนำญจอมทอง(กรมฯ)
หน้าที่ 15 จาก 16

โอนเข้ ำเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี
0018004185 ออมทรัพย์ATM
0018006253 ออมทรัพย์ATM
0018003422 ออมทรัพย์ATM
0018003505 ออมทรัพย์ATM
0018004057 ออมทรัพย์ATM
0010003084 ออมทรัพย์
0018000834 ออมทรัพย์ATM
0018002534 ออมทรัพย์ATM
0018006373 ออมทรัพย์ATM
0018005043 ออมทรัพย์ATM
0010011265 ออมทรัพย์
0018002616 ออมทรัพย์ATM
0010014983 ออมทรัพย์
0018001112 ออมทรัพย์ATM
0010012407 ออมทรัพย์
0010007090 ออมทรัพย์
0010002300 ออมทรัพย์
0010003122 ออมทรัพย์
0010029708 ออมทรัพย์
0010029709 ออมทรัพย์
0010016596 ออมทรัพย์
0018006026 ออมทรัพย์ATM
0010002299 ออมทรัพย์
0010002451 ออมทรัพย์
0010014202 ออมทรัพย์
0010029724 ออมทรัพย์
0010039628 ออมทรัพย์
0010002385 ออมทรัพย์
0018006825 ออมทรัพย์ATM
0010002984 ออมทรัพย์
0018000573 ออมทรัพย์ATM
0010002423 ออมทรัพย์
0010012166 ออมทรัพย์
0010002310 ออมทรัพย์
0018007728 ออมทรัพย์ATM
0018004276 ออมทรัพย์ATM
0018005269 ออมทรัพย์ATM
0010012848 ออมทรัพย์
0018002377 ออมทรัพย์ATM
0018005727 ออมทรัพย์ATM
0010002977 ออมทรัพย์

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิกำรโครงกำร "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2561 (คุณสมบัตขิ องสมำชิก นับถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

ลำดับ หน่วยบริกำร
616 จอมทอง
617 จอมทอง
618 จอมทอง
619 จอมทอง
620 จอมทอง
621 จอมทอง
622 จอมทอง
623 จอมทอง
624 จอมทอง
625 จอมทอง
626 แม่แจ่ม
627 แม่แจ่ม
628 แม่แจ่ม
629 แม่แจ่ม
630 แม่แจ่ม
631 แม่แจ่ม
632 แม่แจ่ม
633 แม่แจ่ม
634 แม่แจ่ม
635 แม่แจ่ม
636 แม่แจ่ม
637 แม่แจ่ม
638 แม่แจ่ม
639 แม่แจ่ม
640 กัลยำฯ

เลขสมำชิก
ชื่อ
028803 นำยจำลอง
028554 นำงสมควร
027533 นำงอำพรรณ
016313 นำงวรำภรณ์
024869 นำงทิพย์วรรณ
027615 นำยเวชกร
023102 นำงบุญศรี
011600 นำงอัมพร
020356 นำยดำรงค์
023621 นำยกรีธำ
011087 นำยอุทศิ
011281 นำยสุวิทย์
022017 นำยประวัติ
028296 นำยวิโรจน์
028578 นำยจรัล
012241 นำยนิรันดร์
015445 นำยประสงค์
018593 นำงอัมพร
020787 นำยสมเดช
020979 นำยโยฮัน
028573 นำยพิณท์
017108 นำงมะลิ
014768 นำยมำนพ
023588 นำยวิรัตน์
016692 นำงสุดำรักษ์

สกุล
ธนัญชัย
กันทำซำว
รัชวัตร์
อุทยั ทัศน์
ชำวเชียงขวำง
โฆวำสินธุ์
อุดม
อุปนันท์
คำวงศ์ศำ
ยศถำมี
สมบัติ
สมยศ
จันโลหิต
ปั ญจเรือง
ปิ่ นมณี
นันทขว้ ำง
พูลผล
นะติกำ
ขัติยะ
ศิลป์มิตรภำพ
ทำวี
ยำรังกำ
ไม่มีเหตุ
ตำปั ญญำ
ธุระวร

ชื่อสังกัด
บำนำญจอมทอง(กรมฯ)
บำนำญเขต 6
ร.ร.บ้ ำนปำกทำงท่ำลี่
ร.ร.ศรีจอมทอง
ร.ร.ศรีจอมทอง
ร.ร.บ้ ำนห้ วยทรำย
ร.ร.บ้ ำนข่วงเปำใต้
ร.ร.บ้ ำนหนองคัน
ร.ร.บ้ ำนใหม่สำรภี
ร.ร.วัดพุทธนิมิตร
บำนำญแม่แจ่ม
บำนำญแม่แจ่ม
บำนำญแม่แจ่ม
บำนำญแม่แจ่ม
บำนำญแม่แจ่ม
บำนำญแม่แจ่ม(กรมฯ)
บำนำญแม่แจ่ม(กรมฯ)
บำนำญแม่แจ่ม(กรมฯ)
บำนำญแม่แจ่ม(กรมฯ)
บำนำญแม่แจ่ม(กรมฯ)
บำนำญแม่แจ่ม(กรมฯ)
ร.ร.ชุมชนบ้ ำนช่ำงเคิ่ง
ร.ร.บ้ ำนแม่ปำน
ลูกจ้ ำงประจำอ.แม่แจ่ม
ร.ร.บ้ ำนแจ่มหลวง

โอนเข้ ำเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี
0018008551 ออมทรัพย์ATM
0010030089 ออมทรัพย์
0018003954 ออมทรัพย์ATM
0010002465 ออมทรัพย์
0010009232 ออมทรัพย์
0018006692 ออมทรัพย์ATM
0018004140 ออมทรัพย์ATM
0010010962 ออมทรัพย์
0018004056 ออมทรัพย์ATM
0010003010 ออมทรัพย์
0010007004 ออมทรัพย์
0010005425 ออมทรัพย์
0010014203 ออมทรัพย์
0018005610 ออมทรัพย์ATM
0010010510 ออมทรัพย์
0018002763 ออมทรัพย์ATM
0018006103 ออมทรัพย์ATM
0018007613 ออมทรัพย์ATM
0018006592 ออมทรัพย์ATM
0018005403 ออมทรัพย์ATM
0010008930 ออมทรัพย์
0010007319 ออมทรัพย์
0018007841 ออมทรัพย์ATM
0018004775 ออมทรัพย์ATM
0018004629 ออมทรัพย์ATM

หมำยเหตุ กรณีที่มีหนีป้ ระเภทเงินกู้สวัสดิ การ หรื อกรณีมีภาระหนีค้ ้างชาระ หากมีเงินเหลือจากการนาชาระหนี ้
จึ งจะโอนเข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ATM / ออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ พิเศษ

หน้าที่ 16 จาก 16

