
ล ำดับ หน่วยบริกำร เลขสมำชิก ช่ือสังกัด เข้ำบัญชีเลขที่ ประเภท

1 เวียงพิงค์1 027916 นายเอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์ กศน. 001-0-013326 ออมทรัพย์
2 เวียงพิงค์1 023565 นางสพุตัร ปัญญาจกัร์ วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 001-0-026893 ออมทรัพย์
3 เวียงพิงค์1 024408 นายเกียรติคณุ สวุรรณขดัศรี ร.ร.กาวิละวิทยาลยั 001-0-013136 ออมทรัพย์
4 เวียงพิงค์1 023410 นายกิตติพงศ์ ยอดชมุภู ร.ร.ยพุราชวิทยาลยั 001-0-012449 ออมทรัพย์
5 เวียงพิงค์1 023678 นางนิตยา ทาค า บ านาญกศน. 001-0-012752 ออมทรัพย์
6 เวียงพิงค์1 027705 นางสาวปรียา วรรณฤทธ์ิ บ านาญกศน. 001-0-009810 ออมทรัพย์
7 เวียงพิงค์1 028529 นายอาทติย์ ค าแผ่น บ านาญกศน. 001-0-010869 ออมทรัพย์
8 เวียงพิงค์1 014572 นางศิริเพ็ญ วิไลลกัษณ์เลิศ บ านาญนาฎศิลป์ 001-0-012249 ออมทรัพย์
9 เวียงพิงค์1 018083 นางผ่องพรรณ วชัรเสถียร บ านาญนาฎศิลป์ 001-0-033607 ออมทรัพย์
10 เวียงพิงค์1 021984 นายนิยม จนัทามณี บ านาญนาฎศิลป์ 001-0-014040 ออมทรัพย์
11 เวียงพิงค์1 029672 นางเสาวลกัษณ์ นิตย์เจริญ บ านาญนาฎศิลป์ 001-0-011662 ออมทรัพย์
12 เวียงพิงค์1 030336 นางสกุัลยา ตัน้ชีวะวงค์ บ านาญนาฎศิลป์ 001-0-014870 ออมทรัพย์
13 เวียงพิงค์1 030670 นางทดัดาว เป่ียมสวุรรณ์ บ านาญนาฎศิลป์ 001-0-007600 ออมทรัพย์
14 เวียงพิงค์1 030817 นางสาวฐิติรัตน์ สวุรรณอาภรณ์ บ านาญนาฎศิลป์ 001-0-033610 ออมทรัพย์
15 เวียงพิงค์1 030593 นางสลบั อินทนนท์ บ านาญโสตศกึษา 001-8-001531 ออมทรัพย์ATM
16 เวียงพิงค์1 019850 นางยพิุณ สกุันธา บ านาญโสตศกึษา(กรมฯ) 001-0-009188 ออมทรัพย์
17 เวียงพิงค์1 030394 นายพฤหสั แลสนักลาง บ านาญกาวิละอนกุูล สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
18 เวียงพิงค์1 030487 นางสรุภี กรรณิกา บ านาญสอนคนตาบอด 001-2-005280 ออมทรัพย์พิเศษ
19 เวียงพิงค์1 030683 นางชญาภา ธนาพิสิษฐ์ บ านาญสอนคนตาบอด 001-8-004914 ออมทรัพย์ATM
20 เวียงพิงค์1 030228 นางรานี ไชยพนัธ์ บ านาญกาวิละวิทยาลยั 001-0-028708 ออมทรัพย์
21 เวียงพิงค์1 030596 นางเยาวเรศ เพียรพิเศษ บ านาญกาวิละวิทยาลยั 001-0-028709 ออมทรัพย์
22 เวียงพิงค์1 030599 นางสภุาพร วิสารทวงศ์ บ านาญกาวิละวิทยาลยั 001-8-010702 ออมทรัพย์ATM
23 เวียงพิงค์1 030232 นางเบญจา รักพงษ์ บ านาญวฒัโน 001-0-028905 ออมทรัพย์
24 เวียงพิงค์1 030489 นายนิพนธ์ ลามาลยั บ านาญวฒัโน 001-0-008056 ออมทรัพย์
25 เวียงพิงค์1 030549 นางอมรา โชติชะวงศ์ บ านาญวฒัโน 001-0-028906 ออมทรัพย์
26 เวียงพิงค์1 030602 นางเสริมสขุ เจียมตน บ านาญวฒัโน 001-0-015063 ออมทรัพย์
27 เวียงพิงค์1 030778 นางภารดี ตียาสนุทรานนท์ บ านาญวฒัโน 001-0-028907 ออมทรัพย์
28 เวียงพิงค์1 020019 นางอรุาพร บริุโท บ านาญหอพระ(กรมฯ) 001-8-005787 ออมทรัพย์ATM
29 เวียงพิงค์1 030337 นายชยัพร ศิลป์สพุรรณ บ านาญหอพระ(กรมฯ) 001-0-008352 ออมทรัพย์
30 เวียงพิงค์1 030340 นางสาวนิภาพรรณ ชวชาติ บ านาญกาวิละวิทยาลยั(กรมฯ) 001-0-034097 ออมทรัพย์
31 เวียงพิงค์1 030594 นางงามนิตย์ อินทวงศ์ บ านาญกาวิละวิทยาลยั(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
32 เวียงพิงค์1 021719 นางบษุบา พงษธา บ านาญยพุราช(กรมฯ) 001-0-000672 ออมทรัพย์
33 เวียงพิงค์1 022818 นายทองอินทร์ เชือ้มี บ านาญยพุราช(กรมฯ) 001-0-004145 ออมทรัพย์
34 เวียงพิงค์1 027279 นางผกาพรรณ พรหมมานวุตัิ บ านาญยพุราช(กรมฯ) 001-8-000759 ออมทรัพย์ATM
35 เวียงพิงค์1 027981 นางจนัทมิา วงศ์ทพิย์ บ านาญยพุราช(กรมฯ) 001-0-006476 ออมทรัพย์
36 เวียงพิงค์1 028989 นางสาวจินตนา ธิปัน บ านาญยพุราช(กรมฯ) 001-8-001893 ออมทรัพย์ATM
37 เวียงพิงค์1 030341 นางพิสมยั สิงห์อสุาหะ บ านาญยพุราช(กรมฯ) 001-2-005420 ออมทรัพย์พิเศษ

ช่ือ - สกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ำกัด

บัญชีรำยช่ือผู้ มีสิทธ์ิรับเงนิสวัสดิกำร "โครงกำรหกสิบยี่ สิบแสน ประจ ำปี 2564" (คุณสมบัติของสมำชิก นับถงึวันที่ 31 ธันวำคม 2563)



ล ำดับ หน่วยบริกำร เลขสมำชิก ช่ือสังกัด เข้ำบัญชีเลขที่ ประเภทช่ือ - สกุล

38 เวียงพิงค์1 030342 นายจรัล กองอินทร์ บ านาญยพุราช(กรมฯ) 001-0-034009 ออมทรัพย์
39 เวียงพิงค์1 030601 นางพรรณประภา ประพนัธ์ บ านาญยพุราช(กรมฯ) 001-0-012194 ออมทรัพย์
40 เวียงพิงค์1 028642 นางสาวอญัชลี ทองจิตร์ บ านาญวฒัโน(กรมฯ) 001-0-007656 ออมทรัพย์
41 เวียงพิงค์1 030480 นายอนนัต์ สวุรรณคะโต บ านาญวฒัโน(กรมฯ) 001-8-006104 ออมทรัพย์ATM
42 เวียงพิงค์1 014392 นางอาภรณ์ วาณิชพฒันกุล บ านาญสนง.วฒันธรรม 001-0-013181 ออมทรัพย์
43 เวียงพิงค์1 019830 นายอนสุรณ์ อทุศิชลานนท์ บ านาญสนง.วฒันธรรม 001-0-017403 ออมทรัพย์
44 เวียงพิงค์1 030299 นางสาวธนพร อนพุนัธุ์ บ านาญสนง.วฒันธรรม 001-0-014310 ออมทรัพย์
45 เวียงพิงค์2 030397 นายมนตรี อทุธวงั บ านาญการกีฬาแหง่ชาติฯ 001-8-003399 ออมทรัพย์ATM
46 เวียงพิงค์2 030668 นางวิไลวรรณ ชาวดา่น บ านาญการกีฬาแหง่ชาติฯ 001-2-006441 ออมทรัพย์พิเศษ
47 เวียงพิงค์2 030433 นางล าพนู ตาใส บ าเหน็จสอ.ครูเชียงใหม่ 001-0-004289 ออมทรัพย์
48 เวียงพิงค์2 018543 นายเสถียร โพธิรัตน์ ว.เทคนิคเชียงใหม่ 001-0-013599 ออมทรัพย์
49 เวียงพิงค์2 023751 นายสธีุวตัน์ วา่มา ว.เทคนิคเชียงใหม่ 001-0-011043 ออมทรัพย์
50 เวียงพิงค์2 024230 นายไพศาล จนัทร์ไชย ว.เทคนิคเชียงใหม่ 001-8-005716 ออมทรัพย์ATM
51 เวียงพิงค์2 024758 นายศกัดา คล้ายจินดา ว.เทคนิคเชียงใหม่ 001-8-003440 ออมทรัพย์ATM
52 เวียงพิงค์2 025524 นายอาภรณ์ มหาวนั ว.อาชีวศกึษาเชียงใหม่ 001-0-012366 ออมทรัพย์
53 เวียงพิงค์2 019531 นายสมศกัดิ์ ตรีเอกานภุาพ บ านาญเทคนิค 001-8-001312 ออมทรัพย์ATM
54 เวียงพิงค์2 027932 นายจกัรวาฬ จนัทร์วิรัช บ านาญเทคนิค 001-0-011299 ออมทรัพย์
55 เวียงพิงค์2 028412 นางเกษมสขุ ศภุกุลวฒันา บ านาญเทคนิค 001-0-023170 ออมทรัพย์
56 เวียงพิงค์2 030180 นางวนัเพ็ญ สมุนาพนัธุ์ บ านาญเทคนิค 001-0-045955 ออมทรัพย์
57 เวียงพิงค์2 030344 นางวนัทนีย์ ยาวฑุฒิ บ านาญเทคนิค 001-0-015531 ออมทรัพย์
58 เวียงพิงค์2 030493 นายคงศกัดิ์ กิจเจริญสิน บ านาญอาชีวะ 001-8-004191 ออมทรัพย์ATM
59 เวียงพิงค์2 030610 นางสมสขุ วิบลูย์โอสถ บ านาญอาชีวะ 001-0-012231 ออมทรัพย์
60 เวียงพิงค์2 030611 นางเสาวนิจ ศรีสวสัดิ์ บ านาญอาชีวะ สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
61 เวียงพิงค์2 030676 นางพทัธนนัท์ พวัพนัธ์สกุล บ านาญอาชีวะ 001-0-007621 ออมทรัพย์
62 เวียงพิงค์2 030677 นางกนกรัตน์ เลิศพิริยกมล บ านาญอาชีวะ 001-0-010493 ออมทรัพย์
63 เวียงพิงค์2 027159 นางสกุัญญา นนุพนสัสกั บ านาญสนง.ศกึษาธิการภาค 15 001-8-005091 ออมทรัพย์ATM
64 ราชมงคล 017905 นายฉัตรชยั เลาวกุล มทล.ราชมงคลล้านนา 001-0-012398 ออมทรัพย์
65 ราชมงคล 027163 นายธรรมนญู นิลวรรณ มทล.ราชมงคลล้านนา 001-0-011770 ออมทรัพย์
66 ราชมงคล 016205 นายจรัล ค าก๋อง บ านาญมทล.ราชมงคลล้านนา 001-0-012227 ออมทรัพย์
67 ราชมงคล 017587 นายประธาน ไชยน้อย บ านาญมทล.ราชมงคลล้านนา 001-0-012451 ออมทรัพย์
68 ราชมงคล 018796 นายสรุพนัธ์พร โลห์่เพชร บ านาญมทล.ราชมงคลล้านนา 001-0-013526 ออมทรัพย์
69 ราชมงคล 025210 นางสาววิภาพรรณ ติปัญโญ บ านาญมทล.ราชมงคลล้านนา 001-0-008151 ออมทรัพย์
70 ราชมงคล 029421 นางเอมอร ไชยโรจน์ บ านาญมทล.ราชมงคลล้านนา 001-0-009075 ออมทรัพย์
71 ราชมงคล 030220 นายปฏญิาณ สทุธิเวทย์ บ านาญมทล.ราชมงคลล้านนา 001-0-013461 ออมทรัพย์
72 ราชมงคล 030222 นายสิงห์คาน แสนยากุล บ านาญมทล.ราชมงคลล้านนา 001-0-007219 ออมทรัพย์
73 แมโ่จ้ 022202 นางบษุบา กาหล คณะวิทยาศาสตร์ 001-0-019423 ออมทรัพย์
74 แมโ่จ้ 018401 นายจ ารัส สายเขียว คณะผลิตกรรมการเกษตร 001-0-013982 ออมทรัพย์
75 แมโ่จ้ 015460 นายจรัส เกิดโพชา ลปจ.แมโ่จ้ 001-0-022482 ออมทรัพย์
76 แมโ่จ้ 018330 นายประพนัธ์ ขนัทอง ลปจ.แมโ่จ้ 001-8-003997 ออมทรัพย์ATM
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77 แมโ่จ้ 014035 นางปราณี พนัธุ์วฒิุ บ านาญแมโ่จ้ สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
78 แมโ่จ้ 022291 นายสมศกัดิ์ ดวงบาล บ านาญแมโ่จ้ 001-0-013160 ออมทรัพย์
79 แมโ่จ้ 023658 นายอาทติย์ จิโน บ านาญแมโ่จ้ 001-0-006908 ออมทรัพย์
80 แมโ่จ้ 026071 นายประคอง ยอดหอม บ านาญแมโ่จ้ 001-0-033227 ออมทรัพย์
81 แมโ่จ้ 030334 นายรังสรรค์ จนัต๊ะ บ านาญแมโ่จ้ 001-0-033492 ออมทรัพย์
82 แมโ่จ้ 030475 นางกรรณิการ์ มีนิสยั บ านาญแมโ่จ้ 001-0-007634 ออมทรัพย์
83 แมโ่จ้ 030591 นายเกษม ใคร้มา บ านาญแมโ่จ้ 001-8-003483 ออมทรัพย์ATM
84 แมโ่จ้ 030814 นางนงลกัษณ์ ปรูะณะพงษ์ บ านาญแมโ่จ้ 001-0-033426 ออมทรัพย์
85 แมโ่จ้ 030815 นายเผ่าพงษ์ ปรูะณะพงษ์ บ านาญแมโ่จ้ 001-0-012824 ออมทรัพย์
86 แมโ่จ้ 030471 นายชชัวาล ภาษยะวรรณ บ านาญแมโ่จ้(กรมฯ) 001-8-003673 ออมทรัพย์ATM
87 แมโ่จ้ 030592 นายรัฐพล ศรีบวัเผ่ือน บ านาญแมโ่จ้(กรมฯ) 001-0-010263 ออมทรัพย์
88 ราชภฎั 030759 นายพนูชยั ปันธิยะ บ านาญมหาจฬุา 001-0-022114 ออมทรัพย์
89 ราชภฎั 030760 นายคีรินทร์ หนิคง บ านาญมหาจฬุา 001-0-012665 ออมทรัพย์
90 ราชภฎั 030763 นายวิทยา มาลาวลัย์ บ านาญมหาจฬุา 001-0-012914 ออมทรัพย์
91 ราชภฎั 030765 นายป่ัน อะทะเทพ บ านาญมหาจฬุา 001-0-011579 ออมทรัพย์
92 ราชภฎั 030772 นายอติชยั ไชยกาญจน์ บ านาญมหาจฬุา 001-0-008943 ออมทรัพย์
93 ราชภฎั 030773 นายสอ้อน แสนสภุา บ านาญมหาจฬุา 001-8-013290 ออมทรัพย์ATM
94 ราชภฎั 028717 นายสนั่น อตุมา บ านาญราชภฎั 001-8-006817 ออมทรัพย์ATM
95 ราชภฎั 030389 นางพิมลแข สวุรรณกนิษฐ์ บ านาญราชภฎั 001-8-003181 ออมทรัพย์ATM
96 ราชภฎั 030478 นายศิวาพร อรรฐาเมศร์ บ านาญราชภฎั 001-0-021150 ออมทรัพย์
97 เทศบาล 027866 นางเสาวลกัษณ์ ชมมณฑา ร.ร.เทศบาลวดัป่าแพง่ 001-0-006744 ออมทรัพย์
98 เทศบาล 025219 นางสาวอ าพนั อึง้ตระกูล ร.ร.เทศบาลวดัพวกช้าง 001-0-006379 ออมทรัพย์
99 เทศบาล 023293 นางสพุตัรา นนัทวงศ์ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-8-006740 ออมทรัพย์ATM

100 เทศบาล 024539 นางจนัทวดี วีค า ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-0-007623 ออมทรัพย์
101 เทศบาล 026212 นายพีระพล ชุ่มเชือ้ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-0-006814 ออมทรัพย์
102 เทศบาล 027370 นางเกษมณี ขตัิยะ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-8-005404 ออมทรัพย์ATM
103 เทศบาล 028929 นางสาววิไล ค าโพธา ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-0-007112 ออมทรัพย์
104 เทศบาล 029256 นางจนัทร์ฉาย ดวงใจ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-0-012976 ออมทรัพย์
105 เทศบาล 029396 นายไพฑรูย์ มลูกัน ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-0-007111 ออมทรัพย์
106 เทศบาล 030239 นางนิญาพณัณ์ พยอมยงค์ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-8-001775 ออมทรัพย์ATM
107 เทศบาล 030494 นางวาสนา วิชยัขทัคะ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-0-006990 ออมทรัพย์
108 เทศบาล 030718 นางอาภรณ์ ศรีบญุจิตต์ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-2-006844 ออมทรัพย์พิเศษ
109 เทศบาล 030721 นางทวิา บญุสง่ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-8-001987 ออมทรัพย์ATM
110 เทศบาล 030779 นางสาวพรรณงาม โควานนท์ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-8-009874 ออมทรัพย์ATM
111 เทศบาล 030780 นางจงรักษ์ นาวาจกัร์ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-8-002077 ออมทรัพย์ATM
112 เทศบาล 030850 นางวิเวียน นิลจรูญ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-0-021057 ออมทรัพย์
113 เทศบาล 030853 นายวินยั แวน่ทอง ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-8-005909 ออมทรัพย์ATM
114 เมือง 024823 นางสดุธารทพิย์ บญุธีรารักษ์ เจ้าหน้าที่เขต 1 001-0-011237 ออมทรัพย์
115 เมือง 021727 นางฐิติรัตน์ วสิษฐ์พลพงศ์ ร.ร.วดัสวนดอก 001-8-005660 ออมทรัพย์ATM
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116 เมือง 019953 นางกุลนารี ณะรินทร์ ร.ร.อนบุาลเชียงใหม่ 001-8-008878 ออมทรัพย์ATM
117 เมือง 026095 นายนิกร อินตา ร.ร.อนบุาลเชียงใหม่ 001-8-005407 ออมทรัพย์ATM
118 เมือง 023391 นายเสรี ยศค า ร.ร.พทุธิโศภน สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
119 เมือง 015818 นางศกุฤตา เกลีย้กลอ่ม ร.ร.ค าเที่ยงอนสุสรณ์ 001-8-003711 ออมทรัพย์ATM
120 เมือง 024569 นางสมศรี สายหลอ่ ร.ร.ค าเที่ยงอนสุสรณ์ 001-0-007231 ออมทรัพย์
121 เมือง 030233 นางปทมุวรรณ ปลืม้ฤดี บ านาญเขต 1 001-0-032389 ออมทรัพย์
122 เมือง 030432 นางอเุธียร โสโน บ านาญเขต 1 001-0-005758 ออมทรัพย์
123 เมือง 030434 นายอินทนา ณ เชียงใหม่ บ านาญเขต 1 001-0-017572 ออมทรัพย์
124 เมือง 030447 นายจาโรจน์ วงศ์กระจ่าง บ านาญเขต 1 001-0-011353 ออมทรัพย์
125 เมือง 030486 นางสาวอารีย์ หม่ืนปัญญา บ านาญเขต 1 001-2-007276 ออมทรัพย์พิเศษ
126 เมือง 030710 นายอดลุ กาฬกาญจน์ บ านาญเขต 1 001-0-004672 ออมทรัพย์
127 เมือง 030386 นายเฉลิมพล ณ เชียงใหม่ บ านาญสพม34(เชียงใหม)่ 001-0-022923 ออมทรัพย์
128 เมือง 030565 นายปานเทพ ชมภรัูตน์ บ านาญสพม34(เชียงใหม)่ 001-8-002314 ออมทรัพย์ATM
129 เมือง 030824 นางสาวปนทั แก้วยิธิ บ านาญสพม34(เชียงใหม)่(กรมฯ) 001-0-021544 ออมทรัพย์
130 เมือง 022421 นางธนวรรณ วงศ์จกัร์ บ านาญเขต1(กรมฯ) 001-0-021640 ออมทรัพย์
131 เมือง 023693 นางอรัญญา วงศ์ดาว บ านาญเขต1(กรมฯ) 001-0-011878 ออมทรัพย์
132 เมือง 017837 นายทรงพล สายหลอ่ บ านาญอ.เมือง 001-0-008328 ออมทรัพย์
133 เมือง 029326 นายประพนัธ์ จนัทมิา บ านาญอ.เมือง 001-0-037179 ออมทรัพย์
134 เมือง 030191 นางพวงพิกุล อาศนะ บ านาญอ.เมือง 001-0-004800 ออมทรัพย์
135 เมือง 030243 นางชศูรี ปัญญามลูวงษา บ านาญอ.เมือง 001-0-015084 ออมทรัพย์
136 เมือง 030244 นางศิริจรรยา นงนชุ บ านาญอ.เมือง 001-0-010936 ออมทรัพย์
137 เมือง 030245 นางสาวอมัพวนั ศรีเพ็ชรวรรณดี บ านาญอ.เมือง 001-0-006478 ออมทรัพย์
138 เมือง 030246 นางเพียงหทยั วฒันาประยรู บ านาญอ.เมือง 001-0-021636 ออมทรัพย์
139 เมือง 030294 นายพวสัส์ ศิริเจริญนนัท์ บ านาญอ.เมือง 001-0-030179 ออมทรัพย์
140 เมือง 030375 นางสาวพนัธ์ทพิย์ ประเสริฐ บ านาญอ.เมือง 001-0-030180 ออมทรัพย์
141 เมือง 030496 นายภาคภมิู วงศ์แก้ว บ านาญอ.เมือง 001-0-010850 ออมทรัพย์
142 เมือง 030511 นายสวุิชา กิจโร บ านาญอ.เมือง 001-0-015605 ออมทรัพย์
143 เมือง 030615 นายพนัธ์ศกัดิ์ เมืองเงิน บ านาญอ.เมือง 001-0-011452 ออมทรัพย์
144 เมือง 030616 นางบษุบา วิเชียรชม บ านาญอ.เมือง 001-8-002650 ออมทรัพย์ATM
145 เมือง 030700 นางสชุาดา วงศ์นิติกร บ านาญอ.เมือง 001-2-005631 ออมทรัพย์พิเศษ
146 เมือง 030722 นางเสริมศรี ลกัษณะหตุ บ านาญอ.เมือง 001-0-021068 ออมทรัพย์
147 เมือง 030739 นายพงษ์ศกัดิ์ สวุรรณโกสมุ บ านาญอ.เมือง 001-0-013152 ออมทรัพย์
148 เมือง 030781 นายธนศูกัดิ์ สวุรรณจงั บ านาญอ.เมือง 001-0-014170 ออมทรัพย์
149 เมือง 030788 นายวิรัตน์ ค าใจใส่ บ านาญอ.เมือง 001-0-011507 ออมทรัพย์
150 เมือง 030861 นางเพ็ญผ่อง รู้การนา บ านาญอ.เมือง 001-0-008332 ออมทรัพย์
151 เมือง 013740 นายส าราญ พงษ์ปวง บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
152 เมือง 014495 นายประเวช นะค า บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-005799 ออมทรัพย์ATM
153 เมือง 014818 นางสวุภทัร สคุนัธา บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-001938 ออมทรัพย์ATM
154 เมือง 015035 นายบญุเกิด กันทะอินทร์ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-007881 ออมทรัพย์ATM
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155 เมือง 015660 วา่ที่พนัตรีรักษา ไชยชนะ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
156 เมือง 016899 นางสพิุศ พรหมศรี บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-0-000573 ออมทรัพย์
157 เมือง 021373 นางอารีรัตน์ ศิริกุลพนัธ์ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-000223 ออมทรัพย์ATM
158 เมือง 021597 นายระเบยีบ ขาวคม บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-005013 ออมทรัพย์ATM
159 เมือง 022158 นางจงดี เทยีมตระกูล บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-0-001083 ออมทรัพย์
160 เมือง 023567 นางนิตยา ไทยแท้ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-0-000949 ออมทรัพย์
161 เมือง 024771 นางจินตนา โกฎแิก้ว บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-0-016223 ออมทรัพย์
162 เมือง 025087 นางเยาวรัตน์ เพ็ชร์รัตน์ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-007304 ออมทรัพย์ATM
163 เมือง 025247 นางสายชล เสนาธรรม บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-0-008329 ออมทรัพย์
164 เมือง 026049 นางสาววรรัมภา สิทธิเจริญ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-003081 ออมทรัพย์ATM
165 เมือง 027556 นางประไพ ธีรนรเศรษฐ์ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-0-014747 ออมทรัพย์
166 เมือง 028223 นางวลัลภา หม่ืนสีทา บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-0-014121 ออมทรัพย์
167 เมือง 028353 นางธีรนชุ วา่มา บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-001762 ออมทรัพย์ATM
168 เมือง 028584 นายถนดั ทองค า บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-000887 ออมทรัพย์ATM
169 เมือง 028801 นางสกาวรัตน์ ใจวิถี บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-0-007702 ออมทรัพย์
170 เมือง 029101 นางเข็มทอง ธรรมขนัธ์ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
171 เมือง 029484 นางสาวลกัขณา รอดศตัรู บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-003625 ออมทรัพย์ATM
172 เมือง 030281 นางนนัทวนั ศรีมลู บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-0-037328 ออมทรัพย์
173 เมือง 030723 นางยคุลธร จิตติวงค์ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-006465 ออมทรัพย์ATM
174 เมือง 030724 นางยคุลธร โรจน์วิทยาธร บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-005839 ออมทรัพย์ATM
175 เมือง 030856 นางเรืองนภา ภู่รุ่งเรือง บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-004084 ออมทรัพย์ATM
176 ดอยสะเก็ด 024875 นายประเวศน์ ศิรินิรันดร์กุล ร.ร.ชลประทานผาแตก สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
177 ดอยสะเก็ด 026192 นางพรทพิย์ สารทะวงษ์ ร.ร.ชลประทานผาแตก 001-8-001868 ออมทรัพย์ATM
178 ดอยสะเก็ด 017430 นางนิชากร ธาตอิุนจนัทร์ ร.ร.บ้านเชิงดอย 001-8-004133 ออมทรัพย์ATM
179 ดอยสะเก็ด 015287 นายกฤตธัช ศรีเมือง ร.ร.บ้านตลาดขีเ้หล็ก 001-8-001835 ออมทรัพย์ATM
180 ดอยสะเก็ด 017046 วา่ที่ร้อยตรีเทวญั รัตนพนัธ์ บ านาญดอยสะเก็ด 001-0-031459 ออมทรัพย์
181 ดอยสะเก็ด 030252 นางผ่องพรรณ ยอดกันทา บ านาญดอยสะเก็ด สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
182 ดอยสะเก็ด 030515 นายวินิตย์ ภาวะเดช บ านาญดอยสะเก็ด 001-0-009523 ออมทรัพย์
183 ดอยสะเก็ด 030516 นายบญุสง่ ธรรมปัญโญ บ านาญดอยสะเก็ด 001-8-004755 ออมทรัพย์ATM
184 ดอยสะเก็ด 030517 นางยพิุน บตุรานนท์ บ านาญดอยสะเก็ด 001-0-020213 ออมทรัพย์
185 ดอยสะเก็ด 030621 นางพชรพรรณ วงศ์สาม บ านาญดอยสะเก็ด 001-0-014219 ออมทรัพย์
186 ดอยสะเก็ด 030787 นางวราภรณ์ ปานแย้ม บ านาญดอยสะเก็ด 001-0-014197 ออมทรัพย์
187 ดอยสะเก็ด 030859 นางอมัพร บณิฑวิหค บ านาญดอยสะเก็ด 001-2-012087 ออมทรัพย์พิเศษ
188 ดอยสะเก็ด 030513 นายเสฐียร บญุลือ บ านาญสพม34(ดอยสะเก็ด) 001-0-008923 ออมทรัพย์
189 ดอยสะเก็ด 025310 นางไพลิน เนตรนพรัตน์ บ านาญสพม34(ดอยสะเก็ด)(กรมฯ) 001-1-001883 ประจ า 12 เดือน
190 ดอยสะเก็ด 027378 นางกาญจนา ปัจฉิม บ านาญสพม34(ดอยสะเก็ด)(กรมฯ) 001-8-004959 ออมทรัพย์ATM
191 ดอยสะเก็ด 014905 นายนิวาส ธาตอิุนจนัทร์ บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-8-004912 ออมทรัพย์ATM
192 ดอยสะเก็ด 017210 นางอ าไพ พิบลูย์ บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-8-000193 ออมทรัพย์ATM
193 ดอยสะเก็ด 019728 นางอรชร ริยะกาศ บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-0-002660 ออมทรัพย์
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194 ดอยสะเก็ด 029567 นายบญุเกิด โอมฤก บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-0-014409 ออมทรัพย์
195 ดอยสะเก็ด 030263 นางสมใจ ยิม้แย้ม บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-2-018190 ออมทรัพย์พิเศษ
196 ดอยสะเก็ด 030361 นายจ าเริญ เสียงเพลิน บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-0-035183 ออมทรัพย์
197 ดอยสะเก็ด 030518 นางสิริรัตน์ ภาวะเดช บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-8-006793 ออมทรัพย์ATM
198 ดอยสะเก็ด 030519 นางจิรัชยา พรหมกันธา บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-0-009949 ออมทรัพย์
199 ดอยสะเก็ด 030520 นางฉายแสง มีธัญญากร บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-0-021797 ออมทรัพย์
200 ดอยสะเก็ด 030731 นายพิรุณ พงษ์สขุ บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-0-035225 ออมทรัพย์
201 ดอยสะเก็ด 030828 นายพิพฒัน์ แสงค า บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-0-011973 ออมทรัพย์
202 สนัก าแพง 028075 นางกรกช ช่างสากล ร.ร.บ้านสนัก าแพง 001-8-005411 ออมทรัพย์ATM
203 สนัก าแพง 029898 นางพชันี เสาวธีระ ร.ร.บ้านแมป่คูา 001-8-002719 ออมทรัพย์ATM
204 สนัก าแพง 021305 นางสพิุน ปัญญา บ านาญสนัก าแพง 001-0-009290 ออมทรัพย์
205 สนัก าแพง 024270 นางน่ิม ใจปัญญา บ านาญสนัก าแพง 001-0-007245 ออมทรัพย์
206 สนัก าแพง 028181 นายสนั่น ปาลี บ านาญสนัก าแพง สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
207 สนัก าแพง 028389 นายสวิง ปัญญาด้วง บ านาญสนัก าแพง 001-8-008374 ออมทรัพย์ATM
208 สนัก าแพง 030204 นางกรรณิการ์พร กรณฐัสวุรรณ บ านาญสนัก าแพง 001-8-000247 ออมทรัพย์ATM
209 สนัก าแพง 030293 นางอ าพนั สารีรัตน์ บ านาญสนัก าแพง 001-0-010080 ออมทรัพย์
210 สนัก าแพง 030442 นางอรชร สรุพิมาน บ านาญสนัก าแพง 001-0-005755 ออมทรัพย์
211 สนัก าแพง 030530 นางวลัลีย์ สงัข์ค า บ านาญสนัก าแพง 001-8-001376 ออมทรัพย์ATM
212 สนัก าแพง 030652 นางจนัทร์ทอง หนุ่มศรี บ านาญสนัก าแพง 001-0-009756 ออมทรัพย์
213 สนัก าแพง 030795 นางสมุาลี บญุทนั บ านาญสนัก าแพง 001-0-005767 ออมทรัพย์
214 สนัก าแพง 030876 นายณฐัพงษ์ วิริยะอินพรหม บ านาญสนัก าแพง 001-0-008362 ออมทรัพย์
215 สนัก าแพง 028825 นางนภา วริทธ์พลชยักุล บ านาญสพม34(สนัก าแพง)(กรมฯ) 001-8-003116 ออมทรัพย์ATM
216 สนัก าแพง 029200 นางณจัยาณี ประวงัญาณวฒัน์ บ านาญสพม34(สนัก าแพง)(กรมฯ) 001-0-007945 ออมทรัพย์
217 สนัก าแพง 029407 นายดรณ์จีรัณ ประวงัญาณวฒัน์ บ านาญสพม34(สนัก าแพง)(กรมฯ) 001-8-004092 ออมทรัพย์ATM
218 สนัก าแพง 030205 นายนิทศัน์ ไชยมณี บ านาญสพม34(สนัก าแพง)(กรมฯ) 001-8-002704 ออมทรัพย์ATM
219 สนัก าแพง 013774 นางวินิจ ค ายนัต์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-006563 ออมทรัพย์ATM
220 สนัก าแพง 015053 นายประจวบ แก้วน า บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-0-009307 ออมทรัพย์
221 สนัก าแพง 015478 นางทวีพร มาน้อย บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-003330 ออมทรัพย์ATM
222 สนัก าแพง 018915 นางเบญจวรรณ ต๊ะตา บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-0-004237 ออมทรัพย์
223 สนัก าแพง 021069 นางเบญ็จพรรณ ดวงเดน่ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-0-039958 ออมทรัพย์
224 สนัก าแพง 021408 นางพิมพา นามวงค์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-0-008443 ออมทรัพย์
225 สนัก าแพง 022761 นายสมบรูณ์ ฟองนวล บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-009538 ออมทรัพย์ATM
226 สนัก าแพง 023398 นายสนิท ฟจูนัทร์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-007064 ออมทรัพย์ATM
227 สนัก าแพง 024799 นายวราวฒิุ สริุยะป้อ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-002718 ออมทรัพย์ATM
228 สนัก าแพง 025196 นางเสง่ียม วิชญพนัธ์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-0-002814 ออมทรัพย์
229 สนัก าแพง 025801 นางพิสมยั ลือชา บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-003406 ออมทรัพย์ATM
230 สนัก าแพง 026010 นางณฐัพร ศิริสวสัดิ์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-000721 ออมทรัพย์ATM
231 สนัก าแพง 026774 นายเจริญพนัธ์ เฉลียว บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-0-009905 ออมทรัพย์
232 สนัก าแพง 027419 นางรุจิรา ค าแสนใส บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-002507 ออมทรัพย์ATM
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233 สนัก าแพง 027698 นางศรีวรรณ อภวิงศ์งาม บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-003974 ออมทรัพย์ATM
234 สนัก าแพง 028934 นางผ่องศรี สริุยะป้อ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-006399 ออมทรัพย์ATM
235 สนัก าแพง 029647 นายคมกฤช ขมุทรัพย์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-005830 ออมทรัพย์ATM
236 สนัก าแพง 030324 นายสขุสนัติ์ จนัลาวงศ์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-006008 ออมทรัพย์ATM
237 สนัก าแพง 030663 นายวิชาติ ปาลีตา บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-0-014970 ออมทรัพย์
238 สนัก าแพง 030681 นางทองเหรียญ แก้วนา บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-006033 ออมทรัพย์ATM
239 สนัก าแพง 030708 นางกานดา รักชาติ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-0-006024 ออมทรัพย์
240 แมอ่อน 025068 นางอารีย์ จารุภมิู บ านาญสพม34(แมอ่อน)(กรมฯ) 001-0-006033 ออมทรัพย์
241 แมอ่อน 026531 นางเพ็ญพร สงัขวรรณะ บ านาญแมอ่อน(กรมฯ) 001-8-003554 ออมทรัพย์ATM
242 พร้าว 025163 นางมาลี อินธิไชย ร.ร.พร้าวบรูพา 001-8-005452 ออมทรัพย์ATM
243 พร้าว 025896 นายสรุศกัดิ์ จนัทวงค์ ลปจ.อ.พร้าว 001-8-001103 ออมทรัพย์ATM
244 พร้าว 020778 นายปรีชา สริุยะ บ านาญพร้าว 001-8-003851 ออมทรัพย์ATM
245 พร้าว 023862 นางผาณิต ก๋าบตุร บ านาญพร้าว 001-0-007692 ออมทรัพย์
246 พร้าว 028870 นายประสาน ศรีวิชยั บ านาญพร้าว 001-8-004458 ออมทรัพย์ATM
247 พร้าว 029032 นายสนั่น ธรรมชยั บ านาญพร้าว 001-8-003340 ออมทรัพย์ATM
248 พร้าว 030192 นายวรพจน์ ประเสริฐ บ านาญพร้าว 001-8-000164 ออมทรัพย์ATM
249 พร้าว 020117 นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์ บ านาญสพม34(พร้าว)(กรมฯ) 001-8-001458 ออมทรัพย์ATM
250 พร้าว 015296 นางอทุมุพร ไชยเรือน บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-8-003930 ออมทรัพย์ATM
251 พร้าว 015502 นางดวงใจ ธรรมชยั บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-0-007305 ออมทรัพย์
252 พร้าว 015723 นางมาลี สายใจอปู บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-8-007417 ออมทรัพย์ATM
253 พร้าว 016042 นางอรกร หนอ่แก้ว บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-8-005646 ออมทรัพย์ATM
254 พร้าว 016299 นางจงรักษ์ กันทะวงศ์ บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-8-004549 ออมทรัพย์ATM
255 พร้าว 020610 นายบญุเลิศ หนอ่แก้ว บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-0-014669 ออมทรัพย์
256 พร้าว 024086 นางกฤตยาภรณ์ ขนัอศัวะ บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-0-012834 ออมทรัพย์
257 พร้าว 027011 นายสมนกึ ใจค า บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-8-001772 ออมทรัพย์ATM
258 พร้าว 027949 นางธนาวลัย์ สดุสงค์ศิวชั บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-8-001451 ออมทรัพย์ATM
259 พร้าว 029467 นายจ าลอง สกล บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-0-015290 ออมทรัพย์
260 พร้าว 030262 นางสธุชา ตระกูลบญุพา บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-8-009890 ออมทรัพย์ATM
261 พร้าว 030446 นางพรศรี ก้าวหน้า บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-0-013733 ออมทรัพย์
262 พร้าว 030526 นางสคุนธ์ สิทธิราช บ านาญพร้าว(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
263 พร้าว 030527 นางไพรวรรณ์ สงัข์วงศ์ บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-8-001773 ออมทรัพย์ATM
264 พร้าว 030528 นางอ านวยพร วงศ์อรินทร์ บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-8-002257 ออมทรัพย์ATM
265 พร้าว 030529 นายมงคล อินทสิทธ์ิ บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-0-008243 ออมทรัพย์
266 พร้าว 030629 นายกัณวีร์ พวงสายใจ บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-8-001580 ออมทรัพย์ATM
267 พร้าว 030737 นายสมเกียรติ มอกะละ บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-0-022109 ออมทรัพย์
268 พร้าว 030827 นางประนอม ปัญญาใส บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-0-012046 ออมทรัพย์
269 แมแ่ตง 026694 นางล ายอง จืมทราย ร.ร.บ้านแมไ่คร้ 001-0-012309 ออมทรัพย์
270 แมแ่ตง 021765 นางสาวละมยั ชมุภู ร.ร.วดันาเม็ง 001-8-000681 ออมทรัพย์ATM
271 แมแ่ตง 017892 นายบญุลือ ลีเลิศ บ านาญแมแ่ตง 001-8-000285 ออมทรัพย์ATM
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272 แมแ่ตง 020521 นายพิพฒัน์ เลิศค าฟู บ านาญแมแ่ตง 001-8-005063 ออมทรัพย์ATM
273 แมแ่ตง 030282 นางอนงค์ นพคณุ บ านาญแมแ่ตง 001-0-008889 ออมทรัพย์
274 แมแ่ตง 030546 นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ บ านาญแมแ่ตง 001-0-014812 ออมทรัพย์
275 แมแ่ตง 030548 นางปราณี วิริยา บ านาญแมแ่ตง 001-8-000628 ออมทรัพย์ATM
276 แมแ่ตง 030634 นางเรณู เนตรวินิจ บ านาญแมแ่ตง 001-8-001743 ออมทรัพย์ATM
277 แมแ่ตง 030635 นายสธุน สินชยักิจ บ านาญแมแ่ตง 001-0-007684 ออมทรัพย์
278 แมแ่ตง 030696 นางพลูทรัพย์ กันภยั บ านาญแมแ่ตง 001-8-002401 ออมทรัพย์ATM
279 แมแ่ตง 030743 นางพิสมยั อนุจะน า บ านาญแมแ่ตง 001-0-014104 ออมทรัพย์
280 แมแ่ตง 030280 นางสมิุตรา ตรรกวิโรจน์ บ านาญสพม34(แมแ่ตง) 001-8-000981 ออมทรัพย์ATM
281 แมแ่ตง 013990 นางผ่องศรี เสราดี บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-8-001702 ออมทรัพย์ATM
282 แมแ่ตง 022009 นายนนัทชยั สวุรรณประเทศ บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-8-001770 ออมทรัพย์ATM
283 แมแ่ตง 022484 นายดชันยั อนนัต์โสภา บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-8-003328 ออมทรัพย์ATM
284 แมแ่ตง 024550 นางสายสนีุย์ บบุผชาติกุล บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-0-037407 ออมทรัพย์
285 แมแ่ตง 025487 นายสมยศ เอือ้จิตสนัติ บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-8-006676 ออมทรัพย์ATM
286 แมแ่ตง 026540 นายสมนกึ ริยะกาศ บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-8-005197 ออมทรัพย์ATM
287 แมแ่ตง 026764 นางมนต์สวรรค์ มกุข์มงคลค า บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-0-013942 ออมทรัพย์
288 แมแ่ตง 028748 นางจนัทร์ฉาย สมบรูณ์ บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-8-000763 ออมทรัพย์ATM
289 แมแ่ตง 029142 นางวฒันา ประยรูวงศ์ บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-0-037457 ออมทรัพย์
290 แมแ่ตง 030199 นางสาวปรียานชุ ศรีทนั บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-0-015125 ออมทรัพย์
291 แมแ่ตง 030285 นางรัตนา อินทร์ศวร บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-0-024398 ออมทรัพย์
292 แมริ่ม 026158 นายชลอ คชาประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่เขต 2 สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
293 แมริ่ม 025085 นางอษุณี เรือนสติ ร.ร.บ้านโป่งแยงใน 001-8-009892 ออมทรัพย์ATM
294 แมริ่ม 015722 นางปราณี มีลาภ ร.ร.บ้านสนัคะยอม 001-8-004100 ออมทรัพย์ATM
295 แมริ่ม 029141 นางจฬุาลกัษณ์ ดวงดอก ร.ร.บ้านริมใต้ 001-8-002289 ออมทรัพย์ATM
296 แมริ่ม 030360 นายบรรเทงิ จิตตะยโสธร บ านาญเขต 2 สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
297 แมริ่ม 030436 นายชาญ ค าภริะแปง บ านาญเขต 2(กรมฯ) 001-0-023258 ออมทรัพย์
298 แมริ่ม 030793 นางผ่องพรรณ จนัทรมานนท์ บ านาญเขต 2(กรมฯ) 001-0-012569 ออมทรัพย์
299 แมริ่ม 024981 นายจ ารัส ทองอร บ านาญแมริ่ม 001-8-004644 ออมทรัพย์ATM
300 แมริ่ม 029265 นายสรุพงค์ ศิวะศิลป์ประศาสน์ บ านาญแมริ่ม 001-0-009885 ออมทรัพย์
301 แมริ่ม 030443 นายศิริพงศ์ ศรีพายพั บ านาญแมริ่ม 001-8-001595 ออมทรัพย์ATM
302 แมริ่ม 030445 นายวิชาญ ศรีรัตนาวิชยักุล บ านาญแมริ่ม 001-0-007180 ออมทรัพย์
303 แมริ่ม 030454 นางสญัญา ไชยสิทธ์ิ บ านาญแมริ่ม สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
304 แมริ่ม 030551 นายวชิรพนัธ์ วิวฒันเจริญ บ านาญแมริ่ม 001-0-007774 ออมทรัพย์
305 แมริ่ม 030637 นายสมเดช คมเมน่ บ านาญแมริ่ม 001-0-011363 ออมทรัพย์
306 แมริ่ม 030639 นายวิเชียร กองงาม บ านาญแมริ่ม 001-8-003502 ออมทรัพย์ATM
307 แมริ่ม 030733 นายด ารงศกัดิ์ เขตวงั บ านาญแมริ่ม 001-0-021686 ออมทรัพย์
308 แมริ่ม 017483 นางสาวบษุบา สวุรรณโสภณ บ านาญสพม34(แมริ่ม)(กรมฯ) 001-0-000661 ออมทรัพย์
309 แมริ่ม 024543 นางสาวนจุรี ผิวนวล บ านาญสพม34(แมริ่ม)(กรมฯ) 001-0-013758 ออมทรัพย์
310 แมริ่ม 025389 นางพรรณทพิย์ อดุมสม บ านาญสพม34(แมริ่ม)(กรมฯ) 001-0-009739 ออมทรัพย์



ล ำดับ หน่วยบริกำร เลขสมำชิก ช่ือสังกัด เข้ำบัญชีเลขที่ ประเภทช่ือ - สกุล

311 แมริ่ม 030672 นางทองมขุ โปธา บ านาญสพม34(แมริ่ม)(กรมฯ) 001-0-023244 ออมทรัพย์
312 แมริ่ม 013967 นางลาวลัย์ คอทอง บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
313 แมริ่ม 015311 นางนวลละออ จมุปามญั บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-001727 ออมทรัพย์ATM
314 แมริ่ม 019635 นางจงกลณี ปัญญาเพ่ิม บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
315 แมริ่ม 022412 นายวิทยา ประยรู บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
316 แมริ่ม 022971 นางกรเกตุ ฟุ้ งวิทยา บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-002848 ออมทรัพย์ATM
317 แมริ่ม 023146 นางจฑุารัตน์ วงศ์เมอะ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-001221 ออมทรัพย์ATM
318 แมริ่ม 028045 นางพฒัน์นรี ศรีพายพั บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-000710 ออมทรัพย์ATM
319 แมริ่ม 028903 นางอนงค์นารถ ภเูงิน บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-001276 ออมทรัพย์ATM
320 แมริ่ม 029446 นายเรืองฤทธ์ิ แสนนวล บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-002613 ออมทรัพย์ATM
321 แมริ่ม 030155 นายวีระพนัธ์ นนัทะชยั บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-0-011225 ออมทรัพย์
322 แมริ่ม 030251 นางวีรยา ทรายแก้ว บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-0-006346 ออมทรัพย์
323 แมริ่ม 030455 นางภคพร เกิดผล บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-0-008959 ออมทรัพย์
324 แมริ่ม 030552 นางวรัตชนนัต์ ทองประชมุ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
325 แมริ่ม 030553 นางสารภี พงษ์พนัธ์ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-003295 ออมทรัพย์ATM
326 แมริ่ม 030618 นายนพดล วฒันพลู บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-002184 ออมทรัพย์ATM
327 แมริ่ม 030636 นางรัชนี ปรางรัตน์ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-007903 ออมทรัพย์ATM
328 แมริ่ม 030638 นายวลัลภ ไววอ่ง บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-006200 ออมทรัพย์ATM
329 แมริ่ม 030752 นางวนัเพ็ญ กันทะวงศ์ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-000742 ออมทรัพย์ATM
330 แมริ่ม 030863 นายปรัชญ ณ เชียงใหม่ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-004463 ออมทรัพย์ATM
331 แมริ่ม 030485 นางกิติยา สวุรรณ บ านาญนวมินทราชทูศิ 001-8-010566 ออมทรัพย์ATM
332 แมริ่ม 030484 นายชมุพล เสาร์เจริญ บ านาญนวมิน(กรมฯ) 001-0-013585 ออมทรัพย์
333 แมริ่ม 024821 นางนยันา อปุกุล บ านาญศกึษาสงเคราะห์(กรมฯ) 001-8-005065 ออมทรัพย์ATM
334 แมริ่ม 026835 นางสาวเอือ้งไพร สขุพินิจ บ านาญศกึษาสงเคราะห์(กรมฯ) 001-0-014742 ออมทรัพย์
335 สะเมิง 022981 นายบญุเป็ง สิงห์ทอน บ านาญสะเมิง 001-8-001814 ออมทรัพย์ATM
336 สะเมิง 030746 นายธีระศกัดิ์ ขาวสวย บ านาญสะเมิง 001-0-008349 ออมทรัพย์
337 สะเมิง 020405 นายสวุิทย์ พรมทา บ านาญสะเมิง(กรมฯ) 001-8-009588 ออมทรัพย์ATM
338 สะเมิง 030444 นายมานิตย์ บญุชุ่มใจ บ านาญสะเมิง(กรมฯ) 001-8-001149 ออมทรัพย์ATM
339 สะเมิง 030796 นางศศิธร ใจซ่ือ บ านาญสะเมิง(กรมฯ) 001-0-005329 ออมทรัพย์
340 สนัทราย 022886 นางอนงค์ ดอนโคกสงู ร.ร.วดัแมแ่ก้ดน้อย 001-0-007888 ออมทรัพย์
341 สนัทราย 029068 นางบษุยา เทอดธรรมไพศาล ร.ร.วดัแมแ่ก้ดน้อย 001-8-011690 ออมทรัพย์ATM
342 สนัทราย 019135 นายอินทร แก้วป้อม ร.ร.บ้านศรีบญุเรือง 001-0-008649 ออมทรัพย์
343 สนัทราย 015855 นางวนิดา ถาวร ร.ร.บ้านโป่ง 001-0-014445 ออมทรัพย์
344 สนัทราย 015740 นางบษุบา อตุะมะ ร.ร.บ้านแมแ่ฝก 001-8-000820 ออมทรัพย์ATM
345 สนัทราย 026501 นางประไพศรี พฒุธิมา ร.ร.บ้านหนองหาร 001-8-000173 ออมทรัพย์ATM
346 สนัทราย 016745 นายวิเทยีน ค าเตจ๊ะ ลปจ.อ.สนัทราย สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
347 สนัทราย 018605 นางสาวศรีทอง เมฆะ บ านาญสนัทราย 001-0-003050 ออมทรัพย์
348 สนัทราย 022897 นายเฉลิม สรุะพฒัน์ บ านาญสนัทราย 001-8-001537 ออมทรัพย์ATM
349 สนัทราย 030284 นายวรการ ตุ้ยหล้า บ านาญสนัทราย 001-0-009646 ออมทรัพย์
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350 สนัทราย 030307 นางสวา่งจิตต์ สายยาว บ านาญสนัทราย 001-0-031702 ออมทรัพย์
351 สนัทราย 030308 นางสธุรรม จินะกัน บ านาญสนัทราย 001-0-031703 ออมทรัพย์
352 สนัทราย 030461 นางวนัทนีย์ ตรีเพชร บ านาญสนัทราย 001-0-019450 ออมทรัพย์
353 สนัทราย 030462 นางนิตยา เรืองวฒิุ บ านาญสนัทราย 001-0-012198 ออมทรัพย์
354 สนัทราย 030628 นายธนิต ขนัทนนัต์ค า บ านาญสนัทราย 001-0-019661 ออมทรัพย์
355 สนัทราย 030655 นางยพิุน นามวงค์พรหม บ านาญสนัทราย 001-0-012175 ออมทรัพย์
356 สนัทราย 030657 นายอนนัต์ ค าหนอ่แก้ว บ านาญสนัทราย 001-0-008636 ออมทรัพย์
357 สนัทราย 030838 นางนิภา ไชยประคอง บ านาญสนัทราย 001-0-010000 ออมทรัพย์
358 สนัทราย 030879 นางจิตรา สริุยะศกัดิ์ บ านาญสนัทราย 001-0-008851 ออมทรัพย์
359 สนัทราย 013001 นางผ่องพรรณ ดาวศรี บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-0-014876 ออมทรัพย์
360 สนัทราย 017373 นางสาวรสสคุนธ์ เขียนทะการ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-0-024196 ออมทรัพย์
361 สนัทราย 019314 นางจรีุย์ กันโท บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-0-013830 ออมทรัพย์
362 สนัทราย 022917 นายวรรธก์ศกัดิ์ ศาลาน้อย บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-008934 ออมทรัพย์ATM
363 สนัทราย 023075 นางภาวนา โนนทนวงศ์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
364 สนัทราย 023247 นางสงัวาลย์ เขตคาม บ านาญสนัทราย(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
365 สนัทราย 023421 นางจรรยา ครองทรัพย์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-001294 ออมทรัพย์ATM
366 สนัทราย 023764 นายสมบรูณ์ บวัค าปัน บ านาญสนัทราย(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
367 สนัทราย 024283 นายเจริญพลป์ การก่อ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-001050 ออมทรัพย์ATM
368 สนัทราย 024601 นายศภุชยั ตัน๋จ๋ี บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-0-005994 ออมทรัพย์
369 สนัทราย 025427 นางไพรสดุา ไชยวฒิุ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-0-012797 ออมทรัพย์
370 สนัทราย 025888 นางณฐัพร สมบรูณ์วงศ์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-0-006259 ออมทรัพย์
371 สนัทราย 026713 นายโสภณ ยศวงศ์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-001209 ออมทรัพย์ATM
372 สนัทราย 027383 นางดวงเดือน สะดบั บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-0-006320 ออมทรัพย์
373 สนัทราย 027888 นางสวุคนธ์ สวุรรณธาดา บ านาญสนัทราย(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
374 สนัทราย 027901 นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อน บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-0-011678 ออมทรัพย์
375 สนัทราย 028005 นางจินดาภรณ์ พวงเพชร บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-003619 ออมทรัพย์ATM
376 สนัทราย 028368 นางสนีุย์ พทุธิ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-000922 ออมทรัพย์ATM
377 สนัทราย 028773 นางทพิย์สรุพรรณ ศรีวิชยั บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-006981 ออมทรัพย์ATM
378 สนัทราย 029450 นางสาวปาริฉัตร สงัข์สทุธ์ิ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
379 สนัทราย 029559 นางนิตยา มนัทะนา บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-001286 ออมทรัพย์ATM
380 สนัทราย 029934 นางนฤมล แก้วป้อม บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-005661 ออมทรัพย์ATM
381 สนัทราย 030309 นางราตรี คนเพียร บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-0-021336 ออมทรัพย์
382 สนัทราย 030310 นางวลยั การบรูณ์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-003046 ออมทรัพย์ATM
383 สนัทราย 030413 นางมกุดา ไหค า บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-004518 ออมทรัพย์ATM
384 สนัทราย 030567 นางงามจิตร มนิุจารวฒันกุล บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-0-025111 ออมทรัพย์
385 สนัทราย 030569 นางอรนิษฐ์ วิวฒัน์ชยัดิลก บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-0-007819 ออมทรัพย์
386 สนัทราย 030630 นางฉัตรวรีย์ แสนมโนรักษ์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-005609 ออมทรัพย์ATM
387 สนัทราย 030747 นายสวาท มลูละ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-009345 ออมทรัพย์ATM
388 สนัทราย 030790 นางสภุาภรณ์ บญุเจริญ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-002114 ออมทรัพย์ATM
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389 เชียงดาว 022456 นางเพ็ญจนัทร์ คงบญุแก้ว ร.ร.บ้านออน 001-8-003905 ออมทรัพย์ATM
390 เชียงดาว 020763 นางสมศรี เลายี่ปา ร.ร.บ้านปางเฟือง 001-0-013955 ออมทรัพย์
391 เชียงดาว 029766 นางนงเยาว์ วดับญุเลีย้ง ร.ร.บ้านปางมะเยา 001-8-002955 ออมทรัพย์ATM
392 เชียงดาว 021532 นายอ านวย ผดัแปง บ านาญเชียงดาว 001-8-004761 ออมทรัพย์ATM
393 เชียงดาว 024138 นายสรุะสิทธ์ิ เทพประสิทธ์ิศกัดา บ านาญเชียงดาว 001-0-008118 ออมทรัพย์
394 เชียงดาว 030185 นายนพดล กองมณี บ านาญเชียงดาว 001-8-005552 ออมทรัพย์ATM
395 เชียงดาว 030186 นายสมชาย ยงัศกัดิ์ บ านาญเชียงดาว 001-0-012626 ออมทรัพย์
396 เชียงดาว 030348 นายประพนัธ์ ธรรมธิ บ านาญเชียงดาว 001-0-008788 ออมทรัพย์
397 เชียงดาว 030502 นายนฤทธ์ิ ค าประเสริฐ บ านาญเชียงดาว 001-8-003899 ออมทรัพย์ATM
398 เชียงดาว 030729 นายสมชาย ไชยวงค์ บ านาญเชียงดาว 001-0-007039 ออมทรัพย์
399 เชียงดาว 022756 นายกฤษดา อาสการ บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 001-8-012477 ออมทรัพย์ATM
400 เชียงดาว 025479 นายจงรักษ์ อมรวิไลกุล บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
401 เชียงดาว 026597 นางณฐัธิดา จนัทปัญญา บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 001-8-004763 ออมทรัพย์ATM
402 เชียงดาว 027620 นางบศุรินทร์ อภยัโรจน์ บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 001-8-001967 ออมทรัพย์ATM
403 เชียงดาว 028677 นายสมชาย บริบรูณ์ บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
404 เชียงดาว 029684 นางละเอียด ขนัชยั บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 001-0-021897 ออมทรัพย์
405 เชียงดาว 030508 นางทรงศรี ใจบญุ บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 001-8-001876 ออมทรัพย์ATM
406 เชียงดาว 030679 นายคม กลอ่มเกลา บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 001-0-010542 ออมทรัพย์
407 เวียงแหง 021646 นายชาตรี วงศ์จ ารัส ร.ร.บ้านเวียงแหง สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
408 เวียงแหง 019108 นายบญุป๋ัน ชยัวรรณ์ บ านาญเวียงแหง สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
409 ฝาง 015636 นางนภาพร แสงตนั ร.ร.บ้านแมง่อนกลาง 001-8-000837 ออมทรัพย์ATM
410 ฝาง 024442 นางศรีลา สมบตัิใหม่ ร.ร.บ้านแมข่่า 001-8-006273 ออมทรัพย์ATM
411 ฝาง 026752 นางสาวอรยา กันธารักษ์ ร.ร.บ้านแมข่่า 001-0-008886 ออมทรัพย์
412 ฝาง 024714 นางสาวเครือวรรณ ไชยเลิศ ร.ร.บ้านแมค่ะ 001-8-000872 ออมทรัพย์ATM
413 ฝาง 014753 นางศรีสดุา ยองแสงจนัทร์ ร.ร.บ้านหนองตุ้ม 001-0-008968 ออมทรัพย์
414 ฝาง 023240 นายณฐัพล แสงอรุณ ร.ร.บ้านห้วยเฮ่ียน สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
415 ฝาง 029876 นายชาลี ตงัเยาว์ สพป.เขต3 โอน 001-8-013289 ออมทรัพย์ATM
416 ฝาง 028465 นางสาวลมยัพร พรหมเมตจิต ฝางโอน 001-0-041725 ออมทรัพย์
417 ฝาง 019767 นายเสาร์ค า สมอ๊อด บ านาญเขต 3 001-8-001625 ออมทรัพย์ATM
418 ฝาง 020967 นายสมาน ศิริ บ านาญเขต3(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
419 ฝาง 020800 นายศรีทน สมบรูณ์ บ านาญฝาง 001-8-005198 ออมทรัพย์ATM
420 ฝาง 024720 นายเรืองศกัดิ์ อตุรสขุ บ านาญฝาง สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
421 ฝาง 024960 นายกฤษฎา ภทัรกมลเสน บ านาญฝาง 001-0-022045 ออมทรัพย์
422 ฝาง 026898 นางรัชฎา มาฤทธ์ิ บ านาญฝาง สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
423 ฝาง 027201 นายจ าลอง ใสใ่จ บ านาญฝาง 001-0-008818 ออมทรัพย์
424 ฝาง 030353 นางอบุล ลาดสวุรรณ บ านาญฝาง 001-0-032280 ออมทรัพย์
425 ฝาง 030685 นายประสิทธ์ิ ปินตาวะนา บ านาญฝาง 001-0-029698 ออมทรัพย์
426 ฝาง 030732 นางศิริธร สวุรรณพงษ์ บ านาญฝาง 001-8-002598 ออมทรัพย์ATM
427 ฝาง 030825 นางสชุาดา ปัญญามลูวงษา บ านาญฝาง 001-0-012312 ออมทรัพย์
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428 ฝาง 015634 นางดารา ชุ่มวารี บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-0-035477 ออมทรัพย์
429 ฝาง 017116 นางเกษร ชมภู บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-0-011790 ออมทรัพย์
430 ฝาง 019658 นางแสงทอง บญุเชิด บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-0-014463 ออมทรัพย์
431 ฝาง 022010 นางธิติลดา มหาพรหม บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-000568 ออมทรัพย์ATM
432 ฝาง 023276 นายสดุสาคร มะลิ บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-000264 ออมทรัพย์ATM
433 ฝาง 023727 นางเรณู เหลา่กาวี บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-003196 ออมทรัพย์ATM
434 ฝาง 024441 นายอินทร สมบตัิใหม่ บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-005503 ออมทรัพย์ATM
435 ฝาง 024635 นางจิราพร พลูศรี บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-000804 ออมทรัพย์ATM
436 ฝาง 024637 นายเกษม ไทยเจริญ บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-001977 ออมทรัพย์ATM
437 ฝาง 024773 นางภทัรา อินภบิาล บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-004249 ออมทรัพย์ATM
438 ฝาง 025673 นางสรัุตน์ เจริญเมืองมลู บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-002737 ออมทรัพย์ATM
439 ฝาง 026190 นายเฉลิมพร มณีกุล บ านาญฝาง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
440 ฝาง 026315 นางพนัลภา สนธิรัตน์ บ านาญฝาง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
441 ฝาง 029571 นายจ านงค์ อดุทา บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-007925 ออมทรัพย์ATM
442 ฝาง 030524 นายกฤษดา มาตรวชิระ บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-0-007238 ออมทรัพย์
443 ฝาง 030623 นายประดิษฐ์ ลนุศรีทอง บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-004298 ออมทรัพย์ATM
444 ฝาง 030826 นายเจตติพงค์ ปินตา บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-0-007481 ออมทรัพย์
445 ไชยปราการ 013870 นางสงัวาลย์ ยงพานิช บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-8-000304 ออมทรัพย์ATM
446 ไชยปราการ 019561 นางสาวพิลาวรรณ อดุรชยั บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-0-008573 ออมทรัพย์
447 ไชยปราการ 021090 นายอทุยั ใจค าปัน บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-8-001754 ออมทรัพย์ATM
448 ไชยปราการ 024444 นายอดุม ค าหม่ืน บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-8-003332 ออมทรัพย์ATM
449 ไชยปราการ 024642 นางวิไลวรรณ จนัต๊ะเสาร์ บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-0-008557 ออมทรัพย์
450 ไชยปราการ 026195 นางสภุา ทพิย์มลู บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
451 ไชยปราการ 026402 นางสายหยดุ ฝ้ายตระกูล บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
452 ไชยปราการ 026499 นายธนพนธ์ ทองดี บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
453 ไชยปราการ 028518 นางชลุีพร ยาวะโนภาส บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-8-000335 ออมทรัพย์ATM
454 ไชยปราการ 030625 นางเกศริน วรรณวาสน์ บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
455 ไชยปราการ 030627 นายถนดักิจ นามเกิด บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-8-002051 ออมทรัพย์ATM
456 ไชยปราการ 030789 นางพนัธุ์ศรี กิตติวรเชฎฐ์ บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-8-006144 ออมทรัพย์ATM
457 แมอ่าย 018686 นายสพุจน์ สกิุน บ านาญแมอ่าย 001-0-007028 ออมทรัพย์
458 แมอ่าย 018767 นายสพุรรณ์ ขนัค า บ านาญแมอ่าย 001-8-006944 ออมทรัพย์ATM
459 แมอ่าย 030418 นางวรกมล ทองค า บ านาญแมอ่าย 001-8-002032 ออมทรัพย์ATM
460 แมอ่าย 030456 นายมงคล คนัธรส บ านาญแมอ่าย 001-0-008375 ออมทรัพย์
461 แมอ่าย 014502 นางศิริวรรณ วิมลพนัธ์ บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-0-012114 ออมทรัพย์
462 แมอ่าย 017031 นายการุณ เจริญยิ่ง บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-0-020856 ออมทรัพย์
463 แมอ่าย 017036 นางบวัเรียว จนัที บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-8-003106 ออมทรัพย์ATM
464 แมอ่าย 020002 นายดสุิต กันทะศกัดิ์ บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-8-008258 ออมทรัพย์ATM
465 แมอ่าย 020132 นางรัชนี ชยัวรรณ์ บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-0-011422 ออมทรัพย์
466 แมอ่าย 023591 นางดรุณี กันทาปิน บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-0-007024 ออมทรัพย์
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467 แมอ่าย 023961 นางเพ็ญศรี ไชยรัง บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-8-006965 ออมทรัพย์ATM
468 แมอ่าย 024099 นายสมเพชร ชยัวรรณ์ บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-0-014391 ออมทรัพย์
469 แมอ่าย 025264 นางพิมพ์ทอง ค าป่ินแก้ว บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-8-001226 ออมทรัพย์ATM
470 แมอ่าย 026005 นายสาโรจน์ มาหม่ืน บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-8-010383 ออมทรัพย์ATM
471 แมอ่าย 027390 นางเพ็ญศรี ขจีจิตต์ บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-0-012037 ออมทรัพย์
472 แมอ่าย 029681 นางจไุร พรหมค า บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-8-002193 ออมทรัพย์ATM
473 แมอ่าย 030419 นางวิภา กระแสสขุ บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-0-007565 ออมทรัพย์
474 แมอ่าย 030640 นายสมบรูณ์ รูปโฉม บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-0-012154 ออมทรัพย์
475 แมอ่าย 030645 นายสริุนทร์ ศิริวิชยั บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-0-008698 ออมทรัพย์
476 แมอ่าย 030648 นางแสงหล้า ไทยวงษ์ บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-8-003349 ออมทรัพย์ATM
477 สารภี 028356 นางจินตนา ฝ่ายริพล ร.ร.ชมุชนวดัศรีค าชมภู 001-8-004085 ออมทรัพย์ATM
478 สารภี 027956 นางสาวเพ็ญพิมล อรุณศิโรจน์ ร.ร.วดักองทราย สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
479 สารภี 018759 นายจกัรพนัธ์ เทพคณุ ร.ร.วดัเทพาราม 001-8-000738 ออมทรัพย์ATM
480 สารภี 028050 นางธนพร ธนสีลงักูร ร.ร.วดัศรีโพธาราม 001-8-003011 ออมทรัพย์ATM
481 สารภี 030291 นางนิภา เขาหนองบวั บ านาญสารภี 001-0-032548 ออมทรัพย์
482 สารภี 030292 นางวารุณี กาญจนประโชติ บ านาญสารภี 001-0-010236 ออมทรัพย์
483 สารภี 030794 นางสปุระวีณ์ รัตนาภรณ์นกุุล บ านาญสารภี 001-0-023377 ออมทรัพย์
484 สารภี 030597 นายสมจิตร วิสารทวงศ์ บ านาญสพม34(สารภ)ี 001-8-010701 ออมทรัพย์ATM
485 สารภี 021119 นางราตรี ศิริพรรค บ านาญสพม34(สารภ)ี(กรมฯ) 001-8-002969 ออมทรัพย์ATM
486 สารภี 028439 นายสรุศกัดิ์ ด้วงมลู บ านาญสพม34(สารภ)ี(กรมฯ) 001-0-012616 ออมทรัพย์
487 สารภี 030458 นายสมปอง พงษ์นาค บ านาญสพม34(สารภ)ี(กรมฯ) 001-0-014145 ออมทรัพย์
488 สารภี 022359 นายปรัชญากร ธรรมปัญญา บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-0-006538 ออมทรัพย์
489 สารภี 022724 นางอญัชลุีกร ชยัภบิาล บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-0-003337 ออมทรัพย์
490 สารภี 023044 นางสาวดารารัตน์ นาตา บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-0-014751 ออมทรัพย์
491 สารภี 026650 นางนนัทนา บญุหม่ืน บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-8-001608 ออมทรัพย์ATM
492 สารภี 028596 นางศิริพร ยามวงศ์ บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-8-001474 ออมทรัพย์ATM
493 สารภี 030283 นางฉวีวรรณ พรหมค าแดง บ านาญสารภ(ีกรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
494 สารภี 030313 นางสาวสธุาสินี จิตร์เกษม บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-0-009580 ออมทรัพย์
495 สารภี 030559 นางแสงเดือน ปัญญานะ บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-8-005749 ออมทรัพย์ATM
496 สารภี 030698 นางอมรา นาคเฉลิม บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-8-000514 ออมทรัพย์ATM
497 สารภี 030706 นายไพศาล หลานค า บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-8-002987 ออมทรัพย์ATM
498 สนัป่าตอง 026277 นางสายทอง บวัอินทร์ ร.ร.วดัสามหลงั 001-0-011573 ออมทรัพย์
499 สนัป่าตอง 030297 นางฝนกมล ใจวงั ร.ร.สนัป่าตอง(สวุรรณฯ) 001-8-000326 ออมทรัพย์ATM
500 สนัป่าตอง 019590 นางจนัทร์เพ็ญ ศิริแก้ว ร.ร.สนัป่าตองวิทยาคม 001-0-022921 ออมทรัพย์
501 สนัป่าตอง 025794 นายชศูกัดิ์ เพ็ญศรี ลปจ.อ.สนัป่าตอง 001-8-000332 ออมทรัพย์ATM
502 สนัป่าตอง 028832 นายสรสิชฐ์ โลจนภรีะพงศ์ วิทยาลยัเกษตรฯ 001-8-003539 ออมทรัพย์ATM
503 สนัป่าตอง 023944 นางจงประนอม ศรีพรหมมา บ านาญเกษตร 001-0-014931 ออมทรัพย์
504 สนัป่าตอง 029337 นายโชติ นชุมว่ง บ านาญเกษตร 001-0-014057 ออมทรัพย์
505 สนัป่าตอง 021308 นางจ านง ธรรมโชติ บ านาญเขต4(กรมฯ) 001-8-000250 ออมทรัพย์ATM
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506 สนัป่าตอง 029839 นางภริมณ์ อ ่าเอ่ียม บ านาญเขต4(กรมฯ) 001-8-002144 ออมทรัพย์ATM
507 สนัป่าตอง 030327 นายสกุล หล้าปาวงศ์ บ านาญเขต4(กรมฯ) 001-8-003844 ออมทรัพย์ATM
508 สนัป่าตอง 030420 นางอบุลวรรณ์ สายเกิด บ านาญเขต4(กรมฯ) 001-0-006611 ออมทรัพย์
509 สนัป่าตอง 030218 นางสาวชนิดา จนัต๊ะมา บ านาญสนัป่าตอง 001-8-004709 ออมทรัพย์ATM
510 สนัป่าตอง 030207 นางลดัดา ยาระณะ บ านาญสพม34(สนัป่าตอง) 001-8-002064 ออมทรัพย์ATM
511 สนัป่าตอง 030564 นายสแุก้ว จนัทร์ตา บ านาญสพม34(สนัป่าตอง) 001-0-014883 ออมทรัพย์
512 สนัป่าตอง 022381 นายชนินทร์ ผ่องแผ้ว บ านาญสพม34(สนัป่าตอง)(กรมฯ) 001-0-039130 ออมทรัพย์
513 สนัป่าตอง 014255 นางรัติกร เทพกุล บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-000330 ออมทรัพย์ATM
514 สนัป่าตอง 015154 นางกรรณิการ์ ทพิย์ประจิตต์ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-0-005831 ออมทรัพย์
515 สนัป่าตอง 015314 นางจนัทร์ฉาย อินต๊ะผดั บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-0-020853 ออมทรัพย์
516 สนัป่าตอง 016632 นางจนัทรกานต์ จนัทมิา บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-003752 ออมทรัพย์ATM
517 สนัป่าตอง 018986 นางนิตยา ประสาธน์สวุรรณ์ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-0-011203 ออมทรัพย์
518 สนัป่าตอง 021036 นางก่ิงกาญจน์ ค าวงค์ปิน บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-000685 ออมทรัพย์ATM
519 สนัป่าตอง 022704 นางสาวพิธี มณีสอน บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-000408 ออมทรัพย์ATM
520 สนัป่าตอง 024668 นางศศิวิมล สิริมลู บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-009255 ออมทรัพย์ATM
521 สนัป่าตอง 027818 นางวิไล ทพัเงิน บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-0-004349 ออมทรัพย์
522 สนัป่าตอง 027911 นางสภุาพร ละอมู บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-004013 ออมทรัพย์ATM
523 สนัป่าตอง 028245 นางผ่องใส ต๊ะมา บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-0-014354 ออมทรัพย์
524 สนัป่าตอง 028999 นางผ่องศรี ทะจนัทร์ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-0-036081 ออมทรัพย์
525 สนัป่าตอง 029061 นางอญัชลี ศรีธวชั ณ อยธุยา บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
526 สนัป่าตอง 029744 นายชศูกัดิ์ ละอมู บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-004178 ออมทรัพย์ATM
527 สนัป่าตอง 030208 นางบปุผา ค ารินทร์ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-004277 ออมทรัพย์ATM
528 สนัป่าตอง 030295 นายวสนัต์ กาวิละ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-0-027217 ออมทรัพย์
529 สนัป่าตอง 030376 นายประพนัธ์ จิรจรัสตระกูล บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-002105 ออมทรัพย์ATM
530 สนัป่าตอง 030460 นายกิตติภพ เตชะรัง บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-0-015218 ออมทรัพย์
531 สนัป่าตอง 030749 นางทองพลู สมคะเณย์ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-002837 ออมทรัพย์ATM
532 หางดง 027121 นางจารุวรรณ ค าทพิย์ ร.ร.ต้นแก้วผดงุพิทยาลยั 001-0-023340 ออมทรัพย์
533 หางดง 023780 นายชชัวาลย์ จนัทร์ฟู บ านาญหางดง 001-8-004135 ออมทรัพย์ATM
534 หางดง 025003 นายบญุศรี จรนาค บ านาญหางดง 001-0-004730 ออมทรัพย์
535 หางดง 030311 นายกิตติศกัดิ์ พงศ์พฤฒิกุล บ านาญหางดง 001-0-010476 ออมทรัพย์
536 หางดง 030421 นางแสงจนัทร์ กุลวิเชียร บ านาญหางดง 001-0-049502 ออมทรัพย์
537 หางดง 030423 นางฐาปนนั อินไชย บ านาญหางดง 001-0-006102 ออมทรัพย์
538 หางดง 030697 นายสนั่น สมัฤทธ์ิผล บ านาญหางดง 001-0-013766 ออมทรัพย์
539 หางดง 030799 นางสพุชัรา เสมอใจ บ านาญหางดง 001-0-010573 ออมทรัพย์
540 หางดง 030463 นายเสนห์่ ปัญโย บ านาญสพม34(หางดง) 001-0-022438 ออมทรัพย์
541 หางดง 028185 นางสาวอจัฉรา รังสรรค์ บ านาญสพม34(หางดง)(กรมฯ) 001-0-001514 ออมทรัพย์
542 หางดง 013261 นายด ารงค์ จงไกรจกัร บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-004800 ออมทรัพย์ATM
543 หางดง 013822 นางสาววิพรรณ ศรีบญุเป็ง บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-0-014966 ออมทรัพย์
544 หางดง 015258 นางกัญญา พิชยานนท์ บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-006436 ออมทรัพย์ATM
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545 หางดง 020003 นางเพ็ญจนัทร์ อโนทยัประสพสขุ บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-006736 ออมทรัพย์ATM
546 หางดง 021883 นายไพรรัตน์ รัตนดิลกกุล บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-000271 ออมทรัพย์ATM
547 หางดง 021927 นายเสถียร มอยติละ บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-0-005606 ออมทรัพย์
548 หางดง 022146 นายวิภพ จนัทรา บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-002158 ออมทรัพย์ATM
549 หางดง 022684 นางภทัรภร ปกรณเกียรติ์ บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-001275 ออมทรัพย์ATM
550 หางดง 022914 นายประวิช เข่ือนแก้ว บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-005525 ออมทรัพย์ATM
551 หางดง 024200 นางเสง่ียม เวียงค า บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-0-022424 ออมทรัพย์
552 หางดง 026169 นางอ าพร ขอดแก้ว บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-0-002815 ออมทรัพย์
553 หางดง 027870 นางปัทมารัชต์ ขตัิพนัธุ์ บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-0-003039 ออมทรัพย์
554 หางดง 028064 นายสนั่น ถ่ินนา บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-0-014059 ออมทรัพย์
555 หางดง 028396 นางอดุมสิน สมพนัธุ์ บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-002586 ออมทรัพย์ATM
556 หางดง 029485 นางจิตรลดา วงษ์หาญ บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-0-003674 ออมทรัพย์
557 หางดง 030312 นางสจิุตรา ถ่ินนา บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-0-013305 ออมทรัพย์
558 หางดง 030422 นางสายสมร ทองอินทร์ บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-003966 ออมทรัพย์ATM
559 หางดง 030624 นายศิลป์ ทาบญุดี บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-001840 ออมทรัพย์ATM
560 หางดง 030800 นายยงยทุธ บญุแทน บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-001852 ออมทรัพย์ATM
561 หางดง 030801 นางพชัรา ธรรมธิ บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-0-014265 ออมทรัพย์
562 หางดง 030880 นางพรรวดี โพธ์ิจนัทร์ บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-007072 ออมทรัพย์ATM
563 แมว่าง 018904 นางบษุกร สริุยา ร.ร.บ้านกาด (เขมวงัส์ฯ) 001-8-000505 ออมทรัพย์ATM
564 แมว่าง 014337 นางสภุาณี วิชิตพนัธ์ ทต.แมว่าง 001-0-005979 ออมทรัพย์
565 แมว่าง 020144 นายนรทศัน์ หนอ่ค า บ านาญแมว่าง 001-0-005934 ออมทรัพย์
566 แมว่าง 024057 นายบญุช่วย วิเศษศรี บ านาญแมว่าง 001-0-005946 ออมทรัพย์
567 แมว่าง 015040 นางดวงสมร สมบรูณ์ บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 001-8-005080 ออมทรัพย์ATM
568 แมว่าง 026177 นายอดุม ค าจินะ บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 001-0-002208 ออมทรัพย์
569 แมว่าง 026442 นายองัคาร สมคะเณย์ บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 001-8-002721 ออมทรัพย์ATM
570 แมว่าง 027764 นางอานนุ แสงจนัทร์ บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 001-0-011035 ออมทรัพย์
571 แมว่าง 029040 นางสาวกมลพร แก้วมลู บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 001-8-006332 ออมทรัพย์ATM
572 แมว่าง 029216 นายอินสม คณุา บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 001-8-003086 ออมทรัพย์ATM
573 แมว่าง 029991 นางสาววงเดือน วาหลิ่งต๊ะ บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 001-8-006632 ออมทรัพย์ATM
574 แมว่าง 030328 นางสาวรัตนาภรณ์ นนัทบณัฑิต บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 001-8-004105 ออมทรัพย์ATM
575 แมว่าง 030840 นายนิรันดร์ ปันเขียว บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 001-8-000209 ออมทรัพย์ATM
576 ดอยหลอ่ 026323 นางวิรุฬรัตน์ จนัต๊ะวงศ์ ร.ร.กรป.กลางอปุถัมภ์ 001-8-006975 ออมทรัพย์ATM
577 ดอยหลอ่ 025871 นางนาตยา เมฆอากาศ ร.ร.บ้านสามหลงั 001-8-000434 ออมทรัพย์ATM
578 ดอยหลอ่ 027906 นายสมเกียรติ ชยัสาร ร.ร.สนัติสขุ 001-0-022794 ออมทรัพย์
579 ดอยหลอ่ 022942 นายถวิล สตุาค า ลปจ.อ.ดอยหลอ่ 001-8-001812 ออมทรัพย์ATM
580 ดอยหลอ่ 015155 นางเหรียญทอง ภทัรเดชมงคล บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
581 ดอยหลอ่ 025015 นายธานี มีสตัย์ บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 001-0-011708 ออมทรัพย์
582 ดอยหลอ่ 027549 นางกรรณิการ์ โสภาศรี บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 001-0-005943 ออมทรัพย์
583 ดอยหลอ่ 030584 นางศศิธร แสนธรรม บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 001-8-003817 ออมทรัพย์ATM
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584 ดอยหลอ่ 030590 นางเกตนุรี รัตนาภรณ์ บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 001-0-007615 ออมทรัพย์
585 อมก๋อย 021637 นายสงัวร หาญเมือง บ านาญอมก๋อย 001-0-008725 ออมทรัพย์
586 อมก๋อย 028258 นายนพรัตน์ เถิงฝัน้ บ านาญอมก๋อย 001-8-007305 ออมทรัพย์ATM
587 อมก๋อย 020371 นางเสาวคนธ์ เปลา บ านาญอมก๋อย(กรมฯ) 001-0-010558 ออมทรัพย์
588 อมก๋อย 023979 นายประทปี ทพิย์เนตร บ านาญอมก๋อย(กรมฯ) 001-0-011594 ออมทรัพย์
589 ฮอด 030317 นางสรวงสดุา วีรแพทยโกศล เจ้าหน้าที่เขต 5 001-0-021607 ออมทรัพย์
590 ฮอด 030319 นางธีรานชุ จแูวน ร.ร.บ้านบอ่หลวง 001-8-001101 ออมทรัพย์ATM
591 ฮอด 026274 นางวิลาวรรณ พรหมบตุร ร.ร.บ้านขนุ 001-0-003357 ออมทรัพย์
592 ฮอด 017585 นางไอชา แก้วประภา บ านาญเขต 5(กรมฯ) 001-0-000358 ออมทรัพย์
593 ฮอด 025079 นางสาวทพิวรรณ นามแก้ว บ านาญเขต 5(กรมฯ) 001-0-002948 ออมทรัพย์
594 ฮอด 014636 นางวฒันา วรรณวิจิตร บ านาญฮอด 001-0-002210 ออมทรัพย์
595 ฮอด 030705 นายธงชยั หนสูา บ านาญฮอด 001-0-005666 ออมทรัพย์
596 ฮอด 030806 นายปฐม หล้าพระบาง บ านาญฮอด 001-8-008787 ออมทรัพย์ATM
597 ฮอด 013607 นางดวงใจ อตุธิ บ านาญฮอด(กรมฯ) 001-8-003489 ออมทรัพย์ATM
598 ฮอด 017839 นางวิไล ประดิษฐ์ บ านาญฮอด(กรมฯ) 001-0-003085 ออมทรัพย์
599 ฮอด 023846 นายสริุยนัต์ แก้วสามสี บ านาญฮอด(กรมฯ) 001-8-000450 ออมทรัพย์ATM
600 ฮอด 030465 นางจนัทนา จินดาวงค์ บ านาญฮอด(กรมฯ) 001-8-004139 ออมทรัพย์ATM
601 ดอยเตา่ 026625 นายชชูาติ โพโสลี ร.ร.บ้านเกาะหลวง 001-8-003348 ออมทรัพย์ATM
602 ดอยเตา่ 023238 นายกิจจา ไตรสีห์ บ านาญดอยเตา่ 001-0-015309 ออมทรัพย์
603 ดอยเตา่ 024607 นางอารีย์ ภู่น้อย บ านาญดอยเตา่ 001-0-014477 ออมทรัพย์
604 ดอยเตา่ 030323 นางพิชญ์ศภุางค์ ลิม้อรุณ บ านาญดอยเตา่ 001-8-013288 ออมทรัพย์ATM
605 ดอยเตา่ 030325 นายทศัน์ ปันตาติ๊บ บ านาญดอยเตา่ 001-0-013739 ออมทรัพย์
606 ดอยเตา่ 014802 นางอ าพร เป็งใจ บ านาญดอยเตา่(กรมฯ) 001-0-023983 ออมทรัพย์
607 ดอยเตา่ 021962 นายเอนก เบญจศศิกุล บ านาญดอยเตา่(กรมฯ) 001-8-006641 ออมทรัพย์ATM
608 จอมทอง 023695 นายวารินทร์ บญุธิฟอง ร.ร.จอมทอง สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
609 จอมทอง 021841 นายอดุมศกัดิ์ ขตัลิวงศ์ ร.ร.บ้านวงัน า้หยาด 001-8-005508 ออมทรัพย์ATM
610 จอมทอง 018660 นายนนทิ ปัณชยชญ์ ลปจ.อ.จอมทอง สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
611 จอมทอง 015360 นางประทมุพร จนัแจ่ม บ านาญจอมทอง 001-0-029707 ออมทรัพย์
612 จอมทอง 017436 นายจมุพล หม่ืนใจ บ านาญจอมทอง 001-0-010971 ออมทรัพย์
613 จอมทอง 019205 นายสงกรานต์ มาพวง บ านาญจอมทอง 001-0-012350 ออมทรัพย์
614 จอมทอง 019694 นายอดุม อตุนะวงค์ บ านาญจอมทอง สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
615 จอมทอง 030248 นางบานเย็น แสนใจ บ านาญจอมทอง 001-0-029727 ออมทรัพย์
616 จอมทอง 030249 นายสงัวรณ์ หล้าทรงสิทธิ บ านาญจอมทอง 001-0-010939 ออมทรัพย์
617 จอมทอง 030347 นายวิจิตร พงษ์ไพรวนั บ านาญจอมทอง 001-0-010942 ออมทรัพย์
618 จอมทอง 014535 นายมานพ จนัทร์หอม บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-8-005300 ออมทรัพย์ATM
619 จอมทอง 014633 นางอทุยัรัตน์ บษุบงค์ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-0-003388 ออมทรัพย์
620 จอมทอง 014744 นางโสภี สทุธิวงศ์ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-0-002331 ออมทรัพย์
621 จอมทอง 015162 นายประสงค์ พรมทา บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-8-006541 ออมทรัพย์ATM
622 จอมทอง 017452 นายสทุศัน์ สิงห์ค า บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-0-012339 ออมทรัพย์
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623 จอมทอง 021068 นายประธาน ดวงเดน่ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-0-002999 ออมทรัพย์
624 จอมทอง 021470 นางวิจิตรา จนัทร์มา บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-0-010972 ออมทรัพย์
625 จอมทอง 021573 นางลาวลัย์ ศรีชทูอง บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-0-003322 ออมทรัพย์
626 จอมทอง 022281 นางสดุสวาท แซ่ตัง้ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-2-019269 ออมทรัพย์พิเศษ
627 จอมทอง 024867 นายเรืองชยั สิงห์หล้า บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-8-008522 ออมทรัพย์ATM
628 จอมทอง 025113 นางสมเพชร สทุธหลวง บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-0-025261 ออมทรัพย์
629 จอมทอง 025837 นางสายสนีุย์ จนัทรชาติ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-8-004003 ออมทรัพย์ATM
630 จอมทอง 029015 นายสงา่ ปาลีกุย บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-0-022978 ออมทรัพย์
631 จอมทอง 030250 นางชวลี พฒุหม่ืน บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-0-011931 ออมทรัพย์
632 จอมทอง 030726 นายชวลิต สริุยะ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-8-002164 ออมทรัพย์ATM
633 จอมทอง 030783 นางพรศรี แก้วทนัใจ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-0-014480 ออมทรัพย์
634 จอมทอง 019394 นางสภุคั อุ่นตา บ านาญเขต 6 001-8-003933 ออมทรัพย์ATM
635 จอมทอง 030400 นางอมัพร ศกัดิ์เพ็ญศรี บ านาญเขต 6(กรมฯ) 001-8-005069 ออมทรัพย์ATM
636 แมแ่จ่ม 024871 นางบษุบา อินต๊ะพนัธ์ ร.ร.บ้านแมศ่กึ 001-0-008124 ออมทรัพย์
637 แมแ่จ่ม 023918 นายไพโรจน์ วณีสอน ลปจ.อ.แมแ่จ่ม 001-8-007105 ออมทรัพย์ATM
638 แมแ่จ่ม 022019 นางบญุศรี สริุยะชยัพนัธ์ บ านาญแมแ่จ่ม 001-0-000609 ออมทรัพย์
639 แมแ่จ่ม 022482 นายภวูเดช จนัโลหติ บ านาญแมแ่จ่ม 001-8-008785 ออมทรัพย์ATM
640 แมแ่จ่ม 023919 นายวฒันะ ค าแสน บ านาญแมแ่จ่ม 001-0-009909 ออมทรัพย์
641 แมแ่จ่ม 030264 นายอคัรนนัท์ สิริบญุพาณิชย์ บ านาญแมแ่จ่ม 001-0-007876 ออมทรัพย์
642 แมแ่จ่ม 030690 นายจมุพล โภคผล บ านาญสพม34(แมแ่จ่ม) 001-0-006945 ออมทรัพย์
643 แมแ่จ่ม 014210 นายชดัเจน วา่งจิตเจริญ บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) 001-8-003558 ออมทรัพย์ATM
644 แมแ่จ่ม 014398 นางรัตนาภรณ์ ร่มโพธ์ิ บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
645 แมแ่จ่ม 018157 นายสงวน ยารังกา บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) 001-0-007318 ออมทรัพย์
646 แมแ่จ่ม 019713 นายวนัชยั สริุยมณฑล บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) 001-8-007733 ออมทรัพย์ATM
647 แมแ่จ่ม 020684 นายชชูาติ ฝายหนิ บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) 001-0-006939 ออมทรัพย์
648 แมแ่จ่ม 021886 นายธีรพงษ์ บญุเทยีม บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
649 แมแ่จ่ม 022964 นายต้อย จิตอรุณ บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) 001-0-037674 ออมทรัพย์
650 แมแ่จ่ม 024260 นางมยรีุ สขุสมพนารักษ์ บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) 001-0-015603 ออมทรัพย์
651 แมแ่จ่ม 026236 นางภทัรา แสงคือ บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) 001-8-005870 ออมทรัพย์ATM
652 แมแ่จ่ม 028433 นางสาวอนงค์นชุ วรรณค า บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) 001-8-000162 ออมทรัพย์ATM
653 แมแ่จ่ม 030406 นางสาวสิริพร วฒันะ บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) 001-0-010132 ออมทรัพย์
654 แมแ่จ่ม 030450 นายชชัวาล วิเศษคณุ บ านาญแมแ่จ่ม(กรมฯ) 001-8-001434 ออมทรัพย์ATM
655 กัลยาณิวฒันา 015784 นายพีรพงศ์ พฒันาไพรวลัย์ บ านาญกัลยาฯ(กรมฯ) 001-0-003058 ออมทรัพย์
656 กัลยาณิวฒันา 020517 นางอรุณศรี โพเว บ านาญกัลยาฯ(กรมฯ) 001-8-004628 ออมทรัพย์ATM
657 กัลยาณิวฒันา 020978 นางวิไลพรรณ นามแก้ว บ านาญกัลยาฯ(กรมฯ) 001-8-005819 ออมทรัพย์ATM
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