
ล ำดับ หน่วยบริกำร เลขสมำชิก ช่ือสังกัด เข้ำบัญชีเลขที่ ประเภท

1 เวียงพิงค์1 029535 นางสาวสทุธินี จบัใจนาย กศน. 001-0-007487 ออมทรัพย์
2 เวียงพิงค์1 031050 นายศตวรรษ สมพนัธ์ บ านาญกศน. 001-8-006726 ออมทรัพย์ATM
3 เวียงพิงค์1 023383 นางสาวศิริวรรณ เรืองคณะ บ านาญนาฎศลิป์ 001-0-033609 ออมทรัพย์
4 เวียงพิงค์1 031304 นายเจริญ จนัทร์เพ่ือน บ านาญนาฎศลิป์ 001-0-028622 ออมทรัพย์
5 เวียงพิงค์1 031305 นางจิราภรณ์ จนัทะ บ านาญนาฎศลิป์ 001-0-021744 ออมทรัพย์
6 เวียงพิงค์1 030938 นายสมชาย แววมณี บ านาญโสตศกึษา 001-8-005555 ออมทรัพย์ATM
7 เวียงพิงค์1 023298 นางวาสนา สมบรูณ์ไชยา บ านาญโสตศกึษา(กรมฯ) 001-8-003864 ออมทรัพย์ATM
8 เวียงพิงค์1 028851 นางวรวลญัช์ สามแก้ว บ านาญโสตศกึษา(กรมฯ) 001-0-008148 ออมทรัพย์
9 เวียงพิงค์1 029349 นางสาวเนืองนิต ปิยะวงค์ บ านาญโสตศกึษา(กรมฯ) 001-8-001806 ออมทรัพย์ATM

10 เวียงพิงค์1 031453 นายดิศรณ์ คิดการงาน บ านาญโสตศกึษา(กรมฯ) 001-0-024080 ออมทรัพย์
11 เวียงพิงค์1 031137 นางสาวเสาวนีย์ ศรวฒันา บ านาญกาวิละอนกุลู 001-0-023887 ออมทรัพย์
12 เวียงพิงค์1 023812 นายปัญญา ลอ่งแก้ว บ านาญสนง.วฒันธรรม 001-0-013411 ออมทรัพย์
13 เวียงพิงค์1 031094 นายประคอง ธรรมไชย บ านาญสนง.วฒันธรรม 001-0-033710 ออมทรัพย์
14 เวียงพิงค์1 031261 นางแสงเดือน บญุล้น บ านาญสนง.วฒันธรรม 001-8-001397 ออมทรัพย์ATM
15 เวียงพิงค์1 030349 นายจ าเริญ ศรีค ามลู พระพทุธศาสนาโอน 001-0-012064 ออมทรัพย์
16 เวียงพิงค์1 028390 นางสาวศิวาณา จรรยาสนุทร บ านาญศรีสงัวาลย์เชียงใหม่ 001-8-002892 ออมทรัพย์ATM
17 เวียงพิงค์1 029501 นางรัตนา อินทกูล ร.ร.หอพระ 001-0-022128 ออมทรัพย์
18 เวียงพิงค์1 031495 นางประกายแก้ว ตนับญุตอ่ บ านาญหอพระ 001-0-007785 ออมทรัพย์
19 เวียงพิงค์1 020724 นางพชัรี เชือ้สาม บ านาญหอพระ(กรมฯ) 001-0-000505 ออมทรัพย์
20 เวียงพิงค์1 031606 นายณรงค์ มงคล บ านาญหอพระ(กรมฯ) 001-8-004548 ออมทรัพย์ATM
21 เวียงพิงค์1 031059 นางแสงแก้ว ตนัติวรวิทย์ บ านาญกาวิละวิทยาลยั 001-0-012237 ออมทรัพย์
22 เวียงพิงค์1 031060 นางสกุัญญา ป่ินอกัษรสกุล บ านาญกาวิละวิทยาลยั 001-0-024860 ออมทรัพย์
23 เวียงพิงค์1 019657 นางปราณี วงค์ชยั บ านาญกาวิละวิทยาลยั(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
24 เวียงพิงค์1 022859 นางมลัลิกา ถิราวตัร ร.ร.ยพุราชวิทยาลยั 001-8-009126 ออมทรัพย์ATM
25 เวียงพิงค์1 027575 นางนนัทติา รัตนธรรม ร.ร.ยพุราชวิทยาลยั 001-0-004129 ออมทรัพย์
26 เวียงพิงค์1 030937 นางลดัดา ชตุิธรรมวฒัน์ บ านาญยพุราช 001-0-028788 ออมทรัพย์
27 เวียงพิงค์1 031498 นางชญัญา พรหมคณุากร บ านาญยพุราช 001-0-005236 ออมทรัพย์
28 เวียงพิงค์1 022298 นางดรุณี กันธมาลา บ านาญยพุราช(กรมฯ) 001-0-034003 ออมทรัพย์
29 เวียงพิงค์1 025388 นางสาวศรีสดุา ศิริ บ านาญยพุราช(กรมฯ) 001-8-008381 ออมทรัพย์ATM
30 เวียงพิงค์1 027497 นางสาวพิมเพ็ญ กลบัอดุม บ านาญยพุราช(กรมฯ) 001-8-002481 ออมทรัพย์ATM
31 เวียงพิงค์1 030512 นางนวพรรณ แก้วชะเนตร บ านาญยพุราช(กรมฯ) 001-0-034010 ออมทรัพย์
32 เวียงพิงค์1 031061 นายเจริญ จิตติกานนท์ บ านาญยพุราช(กรมฯ) 001-0-005241 ออมทรัพย์
33 เวียงพิงค์1 031497 นางพิมพ์เดือน เชาวน์ลกัษณ์ บ านาญยพุราช(กรมฯ) 001-0-005380 ออมทรัพย์
34 เวียงพิงค์1 020613 นางโสภา ชมช่ืน ร.ร.วฒัโนทยัพายพั 001-8-008121 ออมทรัพย์ATM
35 เวียงพิงค์1 030943 นางปานทพิย์ ดวงจนัทร์ บ านาญวฒัโน(กรมฯ) 001-0-014937 ออมทรัพย์
36 เวียงพิงค์1 031500 นางนิรมล โกวรรณ์ บ านาญวฒัโน(กรมฯ) 001-0-033958 ออมทรัพย์
37 เวียงพิงค์2 021398 นายปลืม้ปิติ พุม่จ าปา ม.การกีฬาแหง่ชาตฯิ สญัญาสวสัดิการ น าช าระ

ช่ือ - สกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ำกัด

บัญชีรำยช่ือผู้ มีสิทธ์ิรับเงนิสวัสดิกำร "โครงกำรหกสิบยี่ สิบแสน ประจ ำปี 2565" (คุณสมบัติของสมำชิก นับถงึวันที่ 31 ธันวำคม 2564)
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38 เวียงพิงค์2 031136 นายจมุพล กาญจนากร บ านาญการกีฬาแหง่ชาตฯิ 001-0-013399 ออมทรัพย์
39 เวียงพิงค์2 021704 นางภมิูภาส มโนวงศ์ บ าเหน็จสอ.ครูเชียงใหม่ 001-0-005337 ออมทรัพย์
40 เวียงพิงค์2 022111 นางอญัชลี อปุนนัท์ บ าเหน็จสอ.ครูเชียงใหม่ 001-0-000112 ออมทรัพย์
41 เวียงพิงค์2 031196 นางบวัแก้ว สมบรูณ์ บ าเหน็จสอ.ครูเชียงใหม่ 001-0-047946 ออมทรัพย์
42 เวียงพิงค์2 031311 ดาบต ารวจอดิศกัดิ์ ไชยะ บ าเหน็จสอ.ครูเชียงใหม่ 001-0-026311 ออมทรัพย์
43 เวียงพิงค์2 030608 นายสกล วิรัตนชยัวรรณ บ านาญเทคนิคสนัก าแพง 001-8-007641 ออมทรัพย์ATM
44 เวียงพิงค์2 028122 นายรัตน์ อาจหาญ ว.เทคนิคเชียงใหม่ 001-0-014930 ออมทรัพย์
45 เวียงพิงค์2 016346 นายณรงค์ ไทยเดช บ านาญเทคนิค 001-8-006727 ออมทรัพย์ATM
46 เวียงพิงค์2 022939 นายสมศกัดิ์ มณีรัตนโชติ บ านาญเทคนิค 001-0-027260 ออมทรัพย์
47 เวียงพิงค์2 025466 นายนิกรณ์ ทรายแก้ว บ านาญเทคนิค 001-0-027662 ออมทรัพย์
48 เวียงพิงค์2 026557 นายสรุทศัน์ โลห์่เพชร บ านาญเทคนิค 001-8-005380 ออมทรัพย์ATM
49 เวียงพิงค์2 031374 นางกรกมล ปญุญพนัธุ์ บ านาญเทคนิค 001-0-023329 ออมทรัพย์
50 เวียงพิงค์2 023888 นายทรงศกัดิ์ ณะวิชยั บ านาญอาชีวะ 001-8-004459 ออมทรัพย์ATM
51 เวียงพิงค์2 030890 นางวิระภา คอทอง บ านาญอาชีวะ 001-0-014149 ออมทรัพย์
52 เวียงพิงค์2 030945 นางสาวกัญญา วีรยวรรธน บ านาญศนูย์สง่เสริมและพฒันาฯ 001-0-012952 ออมทรัพย์
53 ราชมงคล 023748 นายทองค า สมเพราะ มทร.ล้านนา 001-8-004465 ออมทรัพย์ATM
54 ราชมงคล 029537 นายวนัชยั เพีย้มแตง มทร.ล้านนา 001-0-011576 ออมทรัพย์
55 ราชมงคล 023614 นายภาณมุาศ ภกัดี บ านาญมทร.ล้านนา 001-0-022771 ออมทรัพย์
56 ราชมงคล 026732 นายชยัวฒัน์ ตอ่มดวงแก้ว บ านาญมทร.ล้านนา 001-0-010891 ออมทรัพย์
57 ราชมงคล 027709 นายวชัรา ปลดัคณุ บ านาญมทร.ล้านนา 001-0-024177 ออมทรัพย์
58 ราชมงคล 031132 นายด ารง ผ่องพนัธ์ บ านาญมทร.ล้านนา 001-0-009456 ออมทรัพย์
59 ราชมงคล 031366 นายเกรียงศกัดิ์ ล้อเลิศวิไล บ านาญมทร.ล้านนา 001-0-016626 ออมทรัพย์
60 แมโ่จ้ 015269 นางประนอม จนัทรังษี สนง.อธิการบดี สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
61 แมโ่จ้ 030021 นางอมัพิกา กันชะนะ สนง.อธิการบดี 001-8-003365 ออมทรัพย์ATM
62 แมโ่จ้ 023114 นายวิชิต วิชยั คณะผลติกรรมการเกษตร 001-8-003821 ออมทรัพย์ATM
63 แมโ่จ้ 017398 นายมานิตย์ พรหมมา บ านาญแมโ่จ้ 001-0-015090 ออมทรัพย์
64 แมโ่จ้ 020049 วา่ที่ร้อยตรีกิติพงษ์ ขตัิยะ บ านาญแมโ่จ้ 001-0-017807 ออมทรัพย์
65 แมโ่จ้ 021458 นางธัญพร เดชะวงั บ านาญแมโ่จ้ 001-8-004574 ออมทรัพย์ATM
66 แมโ่จ้ 022809 นายธเนศ แก้วก าเนิด บ านาญแมโ่จ้ 001-0-033341 ออมทรัพย์
67 แมโ่จ้ 022856 นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ บ านาญแมโ่จ้ 001-8-000744 ออมทรัพย์ATM
68 แมโ่จ้ 022934 นางเจริญศรี เอีย้งกุญชร บ านาญแมโ่จ้ 001-0-022476 ออมทรัพย์
69 แมโ่จ้ 023251 นายทรบ ถวาย บ านาญแมโ่จ้ 001-0-007357 ออมทรัพย์
70 แมโ่จ้ 023379 นายบญุธรรม บญุเลา บ านาญแมโ่จ้ 001-8-003594 ออมทรัพย์ATM
71 แมโ่จ้ 024120 นายนเรศ ศิริเกษร บ านาญแมโ่จ้ 001-0-012156 ออมทรัพย์
72 แมโ่จ้ 024923 นางศิริกาญจน์ จนัทร์เรือง บ านาญแมโ่จ้ 001-0-033491 ออมทรัพย์
73 แมโ่จ้ 029593 นายบญัชา พงศ์พิศาลธรรม บ านาญแมโ่จ้ 001-0-033500 ออมทรัพย์
74 แมโ่จ้ 031185 นางสาวอรชร วงษ์ศิริ บ านาญแมโ่จ้ 001-0-033230 ออมทรัพย์
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75 แมโ่จ้ 031186 นายประพนัธ์ โอสถาพนัธุ์ บ านาญแมโ่จ้ 001-0-007176 ออมทรัพย์
76 แมโ่จ้ 031575 นางวาสนา ป้องพาล บ านาญแมโ่จ้ สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
77 ราชภฎั 029499 ผศ.นาตยา วงศ์รักมิตร ม.ราชภฏัเชียงใหม่ 001-0-024675 ออมทรัพย์
78 ราชภฎั 027174 นางฉันทนา ศศิธรามาศ บ านาญราชภฎั 001-0-034215 ออมทรัพย์
79 ราชภฎั 027858 นายจรัล บญุตนั บ านาญราชภฎั 001-0-034217 ออมทรัพย์
80 ราชภฎั 030391 นายสมเกตุ อทุธโยธา บ านาญราชภฎั 001-0-013654 ออมทรัพย์
81 ราชภฎั 031576 นางอรพรรณ บญุตนั บ านาญราชภฎั 001-8-008432 ออมทรัพย์ATM
82 เทศบาล 024417 นางจนัจิรา อินต๊ะเสาร์ ร.ร.เทศบาลวดัทา่สะตอ๋ย 001-8-002546 ออมทรัพย์ATM
83 เทศบาล 027314 นางสาวสวุิมล มายพุนั ร.ร.เทศบาลวดัศรีปิงเมือง 001-8-011255 ออมทรัพย์ATM
84 เทศบาล 018322 นางสาวพรศิริ การะหงษ์ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-8-009982 ออมทรัพย์ATM
85 เทศบาล 020164 นายชาตรี กันทวี ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-0-029012 ออมทรัพย์
86 เทศบาล 025296 นางบษุกร สวุรรณเนตร ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-8-002076 ออมทรัพย์ATM
87 เทศบาล 026112 นางสาวภกัดี อภวิงศ์ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-8-000276 ออมทรัพย์ATM
88 เทศบาล 026826 นายกิตติ สมบรูณ์ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-8-002387 ออมทรัพย์ATM
89 เทศบาล 027776 นายจิรัฎฐ์ ศรีนวล ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-8-000061 ออมทรัพย์ATM
90 เทศบาล 028081 นายชายเชิด เพ็ญเกาะ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-0-006764 ออมทรัพย์
91 เทศบาล 028218 นางเฉลิมพรรณ แก้วศรีงาม ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-8-005328 ออมทรัพย์ATM
92 เทศบาล 029508 นางกีรติญา ชตุิวิตโภคิน ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-8-003313 ออมทรัพย์ATM
93 เทศบาล 029665 นางปัทกานต์ แก้วกันใจ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-0-006699 ออมทรัพย์
94 เทศบาล 029855 นางพชัรี เข็มมขุ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-0-006755 ออมทรัพย์
95 เทศบาล 030891 นางสาวสมพร ปานะพนัธ์ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-0-010742 ออมทรัพย์
96 เทศบาล 030948 นางศรีพิน บญุปลอด ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-0-006192 ออมทรัพย์
97 เทศบาล 031068 นายมณเฑียร แสงรัตน์ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-0-007269 ออมทรัพย์
98 เทศบาล 031201 นายสมคิด พรมเสน ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-8-004707 ออมทรัพย์ATM
99 เทศบาล 031376 นางทพิาพร ชมภรัูตน์ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-0-006815 ออมทรัพย์
100 เทศบาล 031504 นายเฉลี่ยม โควานนท์ ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ 001-0-027597 ออมทรัพย์
101 เทศบาล 031552 นางณิชาพร แฮนสนั ข้าราชการบ านาญเทศบาล ฯ หุ้น+สญัญาปน. น าช าระ
102 เทศบาล 027609 นางจฑุารัตน์ ตรีเพ็ชร บ านาญเทศบาล สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
103 เทศบาล 031007 นางสาวจิราภรณ์ ศรีบญุเรือง บ านาญเทศบาล 001-0-010792 ออมทรัพย์
104 เมือง 028080 นายอ านวย วิริยะ เจ้าหน้าที่เขต 1 001-0-014782 ออมทรัพย์
105 เมือง 030492 นางปรียาภรณ์ บวัคลี่ เจ้าหน้าที่เขต 1 001-2-005423 ออมทรัพย์พิเศษ
106 เมือง 029869 นายสวสัดิ์ จนัทร์ตรง ลปจ.เขต 1 001-8-004835 ออมทรัพย์ATM
107 เมือง 028543 นางพทัธนนัท์ พนัธวิทย์ บ านาญเขต 1 001-0-001464 ออมทรัพย์
108 เมือง 030889 นายสมบรูณ์ สิทธิ บ านาญเขต 1 001-0-014119 ออมทรัพย์
109 เมือง 031017 นายวิรัช สยุะวงศ์ บ านาญเขต 1 001-0-032391 ออมทรัพย์
110 เมือง 031471 นายณรงค์ สมณะ บ านาญเขต 1 001-0-009318 ออมทรัพย์
111 เมือง 031499 นางจฑุารัตน์ สมบตัิ บ านาญสพม34(เชียงใหม)่(กรมฯ) 001-0-005231 ออมทรัพย์
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112 เมือง 024358 นางองัสนา สขุสเุสียง บ านาญเขต1(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
113 เมือง 024470 นางสรีุย์ เจริญชาศรี บ านาญเขต1(กรมฯ) 001-0-020875 ออมทรัพย์
114 เมือง 027304 นายเจตย์ สะสะรมย์ บ านาญเขต1(กรมฯ) 001-0-007138 ออมทรัพย์
115 เมือง 031368 นางสาวอรอนงค์ ยนต์สวุรรณ์ บ านาญเขต1(กรมฯ) 001-0-009570 ออมทรัพย์
116 เมือง 031369 นางสาวล าดวน ศิริภากรกาญจน์ บ านาญเขต1(กรมฯ) 001-0-009571 ออมทรัพย์
117 เมือง 026939 นางสาวธัญญรัตน์ ปัญโญ ร.ร.วดัหนองป่าคร่ัง 001-8-003002 ออมทรัพย์ATM
118 เมือง 025014 นางวรรณวิไล กัลยา ร.ร.สงัวาลย์วิทยา 001-8-003671 ออมทรัพย์ATM
119 เมือง 023118 นางเพชรรัตน์ ปัญญาใจ ร.ร.บ้านแมเ่หยีะสามคัคี 001-0-022569 ออมทรัพย์
120 เมือง 018034 นางนชุนาถ จิตตรัตน์เสนีย์ ร.ร.ชมุชนวดัทา่เดื่อ 001-8-006179 ออมทรัพย์ATM
121 เมือง 028674 นายสมฤกษ์ พอกจนัทร์ ร.ร.อนบุาลเชียงใหม่ 001-8-005785 ออมทรัพย์ATM
122 เมือง 031507 นางทศันา สมินทรปัญญา อ.เมืองโอน 001-0-009071 ออมทรัพย์
123 เมือง 025460 นายอรรนพ ปาละธรรม บ านาญอ.เมือง 001-8-003176 ออมทรัพย์ATM
124 เมือง 030960 นายศภุชยั ลีรพนัธุ์ บ านาญอ.เมือง 001-0-005752 ออมทรัพย์
125 เมือง 030961 นางจิราพรรณ ลีรพนัธุ์ บ านาญอ.เมือง 001-0-005753 ออมทรัพย์
126 เมือง 031143 นายบดินทร์ ตนะพงษ์ บ านาญอ.เมือง 001-2-005891 ออมทรัพย์พิเศษ
127 เมือง 031505 นางไพรวรรณ เครืออ่อน บ านาญอ.เมือง 001-0-010763 ออมทรัพย์
128 เมือง 031554 นางจนัทร์เพ็ญ ศรีพลวารี บ านาญอ.เมือง 001-0-005625 ออมทรัพย์
129 เมือง 031560 นายมานิตย์ ขอดแก้ว บ านาญอ.เมือง 001-0-011723 ออมทรัพย์
130 เมือง 015032 นางณฐัพิมล ธนตัถ์สอาดอาวธุ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-000936 ออมทรัพย์ATM
131 เมือง 016656 นางปลุพร ยืนบญุ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-002689 ออมทรัพย์ATM
132 เมือง 019496 นางสาวจินตนา สทุธสาส์น บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-0-010388 ออมทรัพย์
133 เมือง 022278 นายธนะสิทธ์ิ วศินพิพฒัน์ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-004291 ออมทรัพย์ATM
134 เมือง 025937 นางมะลิวลัย์ หลอ่สกุล บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-0-013339 ออมทรัพย์
135 เมือง 026036 นางศิรินชุ ผิวสลิด บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-0-022561 ออมทรัพย์
136 เมือง 026105 นางศภุรัศม์ิ เฟ่ืองฟกิูจการ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-0-014270 ออมทรัพย์
137 เมือง 026338 นางพวงทอง กีฬาแปง บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-008550 ออมทรัพย์ATM
138 เมือง 026729 นางจินตนา เพ็งรักษา บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-002369 ออมทรัพย์ATM
139 เมือง 026746 นางประนอม จอมศกัดิ์ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-004591 ออมทรัพย์ATM
140 เมือง 026996 นายวิทยา สิงคะเนตร์ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-009109 ออมทรัพย์ATM
141 เมือง 027021 นายสรุพล มาลยั บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-0-009295 ออมทรัพย์
142 เมือง 027127 นางอรพินทร์ ใจตรง บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-002441 ออมทรัพย์ATM
143 เมือง 027877 นายสิปปภาส ชุ่มมะโน บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-003982 ออมทรัพย์ATM
144 เมือง 028096 นางพชัรา ปิจมิตร บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-004879 ออมทรัพย์ATM
145 เมือง 029266 นางรพชัญาร์ อชัรวรรณเลิศ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-001968 ออมทรัพย์ATM
146 เมือง 030619 นางจรัสศรี สรีุติ๊บ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
147 เมือง 031005 นางพรพิศ ภู่ศิริภญิโญ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-0-000736 ออมทรัพย์
148 เมือง 031049 นายทองเปรียว ค าใจ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-002124 ออมทรัพย์ATM
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149 เมือง 031099 นางสาวบษุยา โลห์่เพ็ชร บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-005885 ออมทรัพย์ATM
150 เมือง 031109 นางดรรชนี ประภสัระกูล บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-003918 ออมทรัพย์ATM
151 เมือง 031206 นางสนุทรี ค าแก้ว บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-0-036958 ออมทรัพย์
152 เมือง 031324 นายประยรู กาวิชยั บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-002739 ออมทรัพย์ATM
153 เมือง 031349 นายสวสัดิ์ วิชยัประดิษฐ์ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-013787 ออมทรัพย์ATM
154 เมือง 031490 นางศรีธร กะวงั บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-008696 ออมทรัพย์ATM
155 เมือง 031600 นางสธีุ สริุนทร์ บ านาญอ.เมือง(กรมฯ) 001-8-004429 ออมทรัพย์ATM
156 ดอยสะเก็ด 027000 นายสภุคล แก้ววงัชยั ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม 001-0-012929 ออมทรัพย์
157 ดอยสะเก็ด 024896 นางพรรษา บวัมะลิ บ านาญดอยสะเก็ด 001-0-007643 ออมทรัพย์
158 ดอยสะเก็ด 025541 นายสมคิด ศรีสม บ านาญดอยสะเก็ด 001-0-011964 ออมทรัพย์
159 ดอยสะเก็ด 031010 นางพิมพาภรณ์ รัตนมณี บ านาญดอยสะเก็ด 001-0-009767 ออมทรัพย์
160 ดอยสะเก็ด 031150 นางเกศินี อรุณแสง บ านาญดอยสะเก็ด 001-0-031472 ออมทรัพย์
161 ดอยสะเก็ด 031151 นายประกฤต ค าดวงดาว บ านาญดอยสะเก็ด 001-0-014335 ออมทรัพย์
162 ดอยสะเก็ด 031161 นางสาวโฉมศรี มหทิธาฤทธิไกร บ านาญดอยสะเก็ด 001-0-007253 ออมทรัพย์
163 ดอยสะเก็ด 030514 นางศรีประกาย สขุปาเรียน บ านาญสพม34(ดอยสะเก็ด)(กรมฯ) 001-0-022786 ออมทรัพย์
164 ดอยสะเก็ด 018160 นายสมยศ ล าเนาว์ บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-0-035181 ออมทรัพย์
165 ดอยสะเก็ด 018936 นางศิริพร สลา่ปันจินะนา บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-0-014578 ออมทรัพย์
166 ดอยสะเก็ด 019730 นางรุจิรัตน์ โชตินิสากรณ์ บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-0-021622 ออมทรัพย์
167 ดอยสะเก็ด 020083 นางถนอมศรี บวัลอยลม บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-0-010425 ออมทรัพย์
168 ดอยสะเก็ด 023816 นางสนุทรี นวลศรี บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-2-004639 ออมทรัพย์พิเศษ
169 ดอยสะเก็ด 026863 นางอ าไพ บวัเย็น บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-0-022805 ออมทรัพย์
170 ดอยสะเก็ด 030069 นางอรุณี คณุยศยิ่ง บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-8-002404 ออมทรัพย์ATM
171 ดอยสะเก็ด 030897 นายสมบรูณ์ เดชยิ่ง บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
172 ดอยสะเก็ด 030963 นางพิศมยั เทวาพิทกัษ์ บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-8-006772 ออมทรัพย์ATM
173 ดอยสะเก็ด 031214 นางจิดาภา ธุวสิทธิพงศ์ บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-0-035236 ออมทรัพย์
174 ดอยสะเก็ด 031218 นายอนนัต์ สารทะวงษ์ บ านาญดอยสะเก็ด(กรมฯ) 001-2-008681 ออมทรัพย์พิเศษ
175 สนัก าแพง 024991 นางศิริยคุล สมสตัย์ ร.ร.สนัก าแพง 001-0-012756 ออมทรัพย์
176 สนัก าแพง 027458 นายพรหมมินทร์ ดอยลอม ร.ร.บ้านสนัก าแพง 001-0-010305 ออมทรัพย์
177 สนัก าแพง 031570 นางสาวจินตนา อรุณแก้ว ร.ร.บ้านสนัก าแพง 001-0-010031 ออมทรัพย์
178 สนัก าแพง 027732 นางมาลา บรูณา ร.ร.วดัสนัโค้ง 001-0-009937 ออมทรัพย์
179 สนัก าแพง 025064 นายบญุช่วย เข่ือนแดง ร.ร.บ้านป่าตงึดอยซิว 001-8-002465 ออมทรัพย์ATM
180 สนัก าแพง 030969 นางนิภา เป็นต้น ร.ร.บ้านบวกค้าง 001-0-012805 ออมทรัพย์
181 สนัก าแพง 028388 นายดนยั สมณะ บ านาญสนัก าแพง 001-0-009028 ออมทรัพย์
182 สนัก าแพง 030917 นางจินตนา ศรีจนัทร์ บ านาญสนัก าแพง 001-8-001634 ออมทรัพย์ATM
183 สนัก าแพง 031029 นายแสวง รุจนพรหม บ านาญสพม34(สนัก าแพง) 001-0-008578 ออมทรัพย์
184 สนัก าแพง 028958 นางภณัฑิลา จรรยาวฒัน์ บ านาญสพม34(สนัก าแพง)(กรมฯ) 001-8-004704 ออมทรัพย์ATM
185 สนัก าแพง 031028 นางคนงึนิจ ประสิทธ์ิ บ านาญสพม34(สนัก าแพง)(กรมฯ) 001-8-003113 ออมทรัพย์ATM
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186 สนัก าแพง 015442 นางละเมียด กันทอินทร์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-006564 ออมทรัพย์ATM
187 สนัก าแพง 020439 นางชลธิชา ดอยลอม บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-004545 ออมทรัพย์ATM
188 สนัก าแพง 023726 นายชศูกัดิ์ ทองนาค บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-001917 ออมทรัพย์ATM
189 สนัก าแพง 023739 นางสายรุ้ง ใจค าปัน บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-003968 ออมทรัพย์ATM
190 สนัก าแพง 025554 สิบตรีอธิโชค ประสพโชควฒันา บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-001633 ออมทรัพย์ATM
191 สนัก าแพง 025571 นางเครือวลัย์ แสงจนัทร์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-2-005016 ออมทรัพย์พิเศษ
192 สนัก าแพง 025833 วา่ที่ร้อยตรีวิวฒัน์ ประกอบของ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-006368 ออมทรัพย์ATM
193 สนัก าแพง 028284 นางสวุรรณา มหาพรหม บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-0-012192 ออมทรัพย์
194 สนัก าแพง 028701 นางสาวนงเยาว์ พลหาญ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-2-005094 ออมทรัพย์พิเศษ
195 สนัก าแพง 028963 นางสาวผกาพรรณ อินโปธา บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-0-008631 ออมทรัพย์
196 สนัก าแพง 030562 นายสเุทพ เทยีนมงคล บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-004186 ออมทรัพย์ATM
197 สนัก าแพง 030958 นายชยัณรงค์ ชยัสาร บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-0-006068 ออมทรัพย์
198 สนัก าแพง 031030 นางณฐัพร ปัญญาแก้ว บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-0-010095 ออมทรัพย์
199 สนัก าแพง 031057 นางจินตนา สมพงษ์พนัธุ์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-0-008338 ออมทรัพย์
200 สนัก าแพง 031108 นางพรรณี สวสัดิ์ประดิษฐ์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-006567 ออมทรัพย์ATM
201 สนัก าแพง 031129 นางนยัน์ปพร รัตนประชารมย์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-001946 ออมทรัพย์ATM
202 สนัก าแพง 031446 นางอรทยั นาคะเปรมินทร์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-002772 ออมทรัพย์ATM
203 สนัก าแพง 031595 นางวาสนา ข าพิมพ์ บ านาญสนัก าแพง(กรมฯ) 001-8-001091 ออมทรัพย์ATM
204 แมอ่อน 027975 นายประวิทย์ อินตายวง ร.ร.แมอ่อนวิทยาลยั สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
205 แมอ่อน 016643 นางจนัทร์ฉาย ปาระก้อน ร.ร.หมู่บ้านสหกรณ์ 2 001-0-017703 ออมทรัพย์
206 แมอ่อน 027912 นายสงัวาลย์ ศรีแสงจนัทร์ ร.ร.วดัเปาสามขา สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
207 แมอ่อน 025556 นางนิศารัตน์ เพียรพนสัสกั ร.ร.ทาเหนือวิทยา 001-8-000926 ออมทรัพย์ATM
208 แมอ่อน 018061 นายศกัดิ์ดา เมืองสวุรรณ บ านาญสพม34(แมอ่อน)(กรมฯ) 001-8-005171 ออมทรัพย์ATM
209 แมอ่อน 031128 นางจนัทนี ทาประเสริฐ บ านาญสพม34(แมอ่อน)(กรมฯ) 001-8-005491 ออมทรัพย์ATM
210 แมอ่อน 024183 นางนภสั พลอินตา บ านาญแมอ่อน(กรมฯ) 001-0-001399 ออมทรัพย์
211 แมอ่อน 024319 นางกฤษฎาภรณ์ ก่ิงโต๊ะทอง บ านาญแมอ่อน(กรมฯ) 001-8-002367 ออมทรัพย์ATM
212 แมอ่อน 026720 วา่ที่ร้อยตรีประสิทธ์ิ บญุตนั บ านาญแมอ่อน(กรมฯ) 001-0-012031 ออมทรัพย์
213 แมอ่อน 026721 นางพิสมยั บญุตนั บ านาญแมอ่อน(กรมฯ) 001-0-012030 ออมทรัพย์
214 แมอ่อน 031295 นางสิริรัตน์ พวงยอด บ านาญแมอ่อน(กรมฯ) 001-0-009296 ออมทรัพย์
215 พร้าว 027757 นางจินตนา สิทธิราช ร.ร.บ้านป่าไหน่ 001-0-002881 ออมทรัพย์
216 พร้าว 016097 นายบญุเทงิ มลูต๊ะ ร.ร.บ้านนาบญุโหลง่ขอด 001-8-000174 ออมทรัพย์ATM
217 พร้าว 022308 นายบญุยืน ค าไชย บ านาญพร้าว 001-0-020133 ออมทรัพย์
218 พร้าว 029514 นายทองค า วงค์คม บ านาญพร้าว 001-8-003341 ออมทรัพย์ATM
219 พร้าว 031335 นางวิลาวรรณ์ กุมเงิน บ านาญพร้าว 001-8-001384 ออมทรัพย์ATM
220 พร้าว 031336 นางสาวจนัทร์พิมล ญาณประสาท บ านาญพร้าว 001-0-011316 ออมทรัพย์
221 พร้าว 031516 นางดวงดี ปัญญาวงค์ บ านาญพร้าว เปิดบญัชี ออมทรัพย์
222 พร้าว 016933 นางบวัจนัทร์ มลูต๊ะ บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-8-000175 ออมทรัพย์ATM
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223 พร้าว 024723 นางสาวดรรชนี นินนาทโยธิน บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-0-014781 ออมทรัพย์
224 พร้าว 029803 นางอ าพร กวงค า บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-0-013430 ออมทรัพย์
225 พร้าว 030899 นางอ าไพ บดิขนุทด บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-8-001380 ออมทรัพย์ATM
226 พร้าว 031106 นายสมศกัดิ์ กองแก้ว บ านาญพร้าว(กรมฯ) 001-8-006251 ออมทรัพย์ATM
227 แมแ่ตง 024348 นายอภชิาติ จะมู ร.ร.บ้านปางห้วยตาด 001-8-007671 ออมทรัพย์ATM
228 แมแ่ตง 015973 นายอนชิุต ออประยรู บ านาญแมแ่ตง 001-8-002861 ออมทรัพย์ATM
229 แมแ่ตง 023215 นายเกรียงดลุย์ ทพิจร บ านาญแมแ่ตง 001-0-008435 ออมทรัพย์
230 แมแ่ตง 030412 นายสมบรูณ์ ทพิจร บ านาญแมแ่ตง 001-8-009470 ออมทรัพย์ATM
231 แมแ่ตง 031470 นางศรีพรรณ ทนโุวหาร บ านาญแมแ่ตง 001-0-014767 ออมทรัพย์
232 แมแ่ตง 018865 นางภณัทริา ชยัอินตา บ านาญสพม34(แมแ่ตง)(กรมฯ) 001-8-000756 ออมทรัพย์ATM
233 แมแ่ตง 020121 นางปรานอม จาระธรรม บ านาญสพม34(แมแ่ตง)(กรมฯ) 001-8-000770 ออมทรัพย์ATM
234 แมแ่ตง 020436 นายสถิตย์ นิลแก้ว บ านาญสพม34(แมแ่ตง)(กรมฯ) 001-8-000771 ออมทรัพย์ATM
235 แมแ่ตง 030906 นางเบญ็จพร สวา่งวงศ์ บ านาญสพม34(แมแ่ตง)(กรมฯ) 001-0-020716 ออมทรัพย์
236 แมแ่ตง 015623 นางสมพร พระเนตร บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-0-013083 ออมทรัพย์
237 แมแ่ตง 018745 นายสมศกัดิ์ แอบค า บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-8-005199 ออมทรัพย์ATM
238 แมแ่ตง 024653 นางบศุรารัตน์ อสุา บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-8-007588 ออมทรัพย์ATM
239 แมแ่ตง 024786 นายยะเปา แซ่เฒ้า บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-0-011168 ออมทรัพย์
240 แมแ่ตง 025321 นางสายใจ พิเคราะห์งาน บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-8-001371 ออมทรัพย์ATM
241 แมแ่ตง 025565 นางโสพิศ เวียงหล้า บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-0-004231 ออมทรัพย์
242 แมแ่ตง 025649 นางฉันทนา ขนัตี บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-0-010647 ออมทรัพย์
243 แมแ่ตง 025817 นายสิงห์ทอน ทองค าโฮ้ง บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-8-001216 ออมทรัพย์ATM
244 แมแ่ตง 026473 นางเพ็ญพรรณ ชมถ่ิน บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-0-015553 ออมทรัพย์
245 แมแ่ตง 028299 นางผ่องศรี อริยะกุล บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-8-004877 ออมทรัพย์ATM
246 แมแ่ตง 028371 นางธรรมวลัย์ นาคทรรพ บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-8-001372 ออมทรัพย์ATM
247 แมแ่ตง 028513 นางบษุบา สืบแสน บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-0-015003 ออมทรัพย์
248 แมแ่ตง 028821 นายนิติพนัธ์ นิลพงศ์ บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-0-007686 ออมทรัพย์
249 แมแ่ตง 029363 นายประพนัธ์ สิทธิยศ บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
250 แมแ่ตง 031157 นางสาวนภสันนัทน์ กันธา บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-0-006625 ออมทรัพย์
251 แมแ่ตง 031158 นายสเุทพ เปรมมณี บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-8-000115 ออมทรัพย์ATM
252 แมแ่ตง 031231 นางเอือ้มเดือน โพลาลยั บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-8-006460 ออมทรัพย์ATM
253 แมแ่ตง 031509 นายนิวตัร เสริมศิริ บ านาญแมแ่ตง(กรมฯ) 001-8-001674 ออมทรัพย์ATM
254 แมริ่ม 031115 นายวิชยั มั่นชา บ านาญเขต 2 001-0-016002 ออมทรัพย์
255 แมริ่ม 030302 นายพิทรูย์ ปัญญาศรี บ านาญเขต 2(กรมฯ) 001-0-009476 ออมทรัพย์
256 แมริ่ม 031138 นางสมิุตรา กันธิยะ บ านาญเขต 2(กรมฯ) 001-0-007183 ออมทรัพย์
257 แมริ่ม 027786 นางลดัดา ค ายอดใจ ร.ร.บ้านโป่งแยงใน 001-0-012890 ออมทรัพย์
258 แมริ่ม 029207 นายเผ่าพนัธ์ ธีระวาสน์ ร.ร.บ้านบวกจัน่ สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
259 แมริ่ม 022458 นางอารีรัตน์ หลิ่มเทศ ร.ร.บ้านริมใต้ 001-8-002359 ออมทรัพย์ATM
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260 แมริ่ม 024657 นายสาคร เรือนนาค บ านาญแมริ่ม 001-8-002320 ออมทรัพย์ATM
261 แมริ่ม 025580 นางนงนชุ ไกรงาม บ านาญแมริ่ม 001-8-000984 ออมทรัพย์ATM
262 แมริ่ม 027242 นายวิรัตน์ ถนอมใจ บ านาญแมริ่ม 001-0-014974 ออมทรัพย์
263 แมริ่ม 030979 นางพวงผกา โกมลมาลย์ บ านาญแมริ่ม 001-0-009892 ออมทรัพย์
264 แมริ่ม 031160 นายวิรัตน์ เตปา บ านาญแมริ่ม 001-8-000801 ออมทรัพย์ATM
265 แมริ่ม 031197 นายประพนัธ์ นาบญุ บ านาญแมริ่ม 001-8-001223 ออมทรัพย์ATM
266 แมริ่ม 031419 นางพจนีย์ ชุ่มจิตต์ บ านาญแมริ่ม 001-8-001623 ออมทรัพย์ATM
267 แมริ่ม 031527 นายวีระศกัดิ์ บญุธรรม บ านาญแมริ่ม 001-8-001850 ออมทรัพย์ATM
268 แมริ่ม 018582 นางสดศรี สตุะวงค์ บ านาญบ้านศาลา 001-8-003263 ออมทรัพย์ATM
269 แมริ่ม 025899 นางศิริวรรณ ทบัทมิ บ านาญสพม34(แมริ่ม)(กรมฯ) 001-0-014249 ออมทรัพย์
270 แมริ่ม 026178 นายไพรัช วิจนัทร บ านาญสพม34(แมริ่ม)(กรมฯ) 001-8-007701 ออมทรัพย์ATM
271 แมริ่ม 030227 นายศราวธุ อทุยัผล บ านาญสพม34(แมริ่ม)(กรมฯ) 001-0-013522 ออมทรัพย์
272 แมริ่ม 021435 นายเสนห์่ หอมสะอาด บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-001052 ออมทรัพย์ATM
273 แมริ่ม 021647 นายประสงค์ บญุแสน บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-000154 ออมทรัพย์ATM
274 แมริ่ม 023024 นางเกวรินทร์ ปัญญาเรือง บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-000631 ออมทรัพย์ATM
275 แมริ่ม 023145 นางจนัทร์ฉาย ญาณะโค บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
276 แมริ่ม 026111 นางสรัุชดา คชาประดิษฐ์ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-001891 ออมทรัพย์ATM
277 แมริ่ม 026469 นางดนพุร จมุพิศ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-004472 ออมทรัพย์ATM
278 แมริ่ม 027091 นางพรรษา ตรีสงฆ์ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-004455 ออมทรัพย์ATM
279 แมริ่ม 027788 นางมณีรัตน์ ยี่สารพฒัน์ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-0-012185 ออมทรัพย์
280 แมริ่ม 029797 นายธนวรรธน์ กีรติทตัภสูิษฐ์ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-005663 ออมทรัพย์ATM
281 แมริ่ม 031265 นายสนุทร แสนชยั บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-004160 ออมทรัพย์ATM
282 แมริ่ม 031464 นางจารุพรรณี กิตติพรไพโรจน์ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) 001-8-005129 ออมทรัพย์ATM
283 แมริ่ม 031631 นางนิภา ศกัดิ์สงา่ บ านาญแมริ่ม(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
284 แมริ่ม 024830 นายสกิุจ อินทะนดั ลปจ.นวมินทราชทูศิ 001-0-034200 ออมทรัพย์
285 แมริ่ม 025846 นายจรัล กิริยา ลปจ.นวมินทราชทูศิ 001-8-006606 ออมทรัพย์ATM
286 แมริ่ม 025964 นายนคร เตชาวงศ์ ร.ร.ศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 001-0-014975 ออมทรัพย์
287 สะเมิง 015430 นางศิริโสภา อินทะวนั ร.ร.บ้านป่าลาน 001-8-001208 ออมทรัพย์ATM
288 สะเมิง 028015 นางปิยะภา วิริยะนราทพิย์ ร.ร.วดับ้านป้อก 001-8-002101 ออมทรัพย์ATM
289 สะเมิง 027396 นางจิรัฐิกา สมณา ทต.สะเมิงใต้ 001-8-005963 ออมทรัพย์ATM
290 สะเมิง 021633 นายอนชุา อารินทร์ ลปจ.อ.สะเมิง 001-8-002103 ออมทรัพย์ATM
291 สนัทราย 031487 นางประไพ สวุรรณโสภณ ร.ร.สนัทรายวิทยาคม 001-8-006245 ออมทรัพย์ATM
292 สนัทราย 025547 นางปทมุพร เอือ้แท้ ร.ร.วดัสนัทรายมลู 001-0-023651 ออมทรัพย์
293 สนัทราย 028942 นางสาวสทุธิพร ณ เชียงใหม่ ร.ร.วดัแมแ่ก้ดน้อย 001-0-036666 ออมทรัพย์
294 สนัทราย 031382 นางบวัถา คณุยศยิ่ง ร.ร.บ้านหนองหาร 001-0-036135 ออมทรัพย์
295 สนัทราย 017503 นางฐิตารีย์ โรจน์คณรัชต์ ร.ร.บ้านเจดย์ีแมค่รัว 001-8-004888 ออมทรัพย์ATM
296 สนัทราย 017340 นายวชัระ สยุะลงักา สนัทรายโอน 001-8-004245 ออมทรัพย์ATM
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297 สนัทราย 016300 นางม่ิงขวญั แดงสวุรรณ บ านาญสนัทราย 001-0-002751 ออมทรัพย์
298 สนัทราย 030903 นายวฒิุ จนัทร์สอาด บ านาญสนัทราย 001-8-000172 ออมทรัพย์ATM
299 สนัทราย 031266 นางสพิุศ เนตรค ายวง บ านาญสนัทราย 001-0-006635 ออมทรัพย์
300 สนัทราย 031488 นายสภา สริุมล บ านาญสนัทราย 001-8-002591 ออมทรัพย์ATM
301 สนัทราย 031489 นายสชุาติ อ้ายเจริญ บ านาญสนัทราย 001-0-031706 ออมทรัพย์
302 สนัทราย 021605 นายปริญญา เฉลิมสขุ บ านาญสพม34(สนัทราย)(กรมฯ) 001-8-000767 ออมทรัพย์ATM
303 สนัทราย 031036 นายนพดล ศรีทองค า บ านาญสพม34(สนัทราย)(กรมฯ) 001-0-027861 ออมทรัพย์
304 สนัทราย 015752 นางคมคาย บริรักษ์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-0-014456 ออมทรัพย์
305 สนัทราย 017769 นางนิริสา พวงทอง บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-008104 ออมทรัพย์ATM
306 สนัทราย 018562 นางจิราภรณ์ แอบค า บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-004220 ออมทรัพย์ATM
307 สนัทราย 019316 นางประไพ สภุรีะ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-005958 ออมทรัพย์ATM
308 สนัทราย 022036 นางวนัทยา สริุยา บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-0-000958 ออมทรัพย์
309 สนัทราย 022161 นางเบญจวรรณ บางแก้ว บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-001834 ออมทรัพย์ATM
310 สนัทราย 025183 นายณฐัปกรณ์ ศรีพระจนัทร์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-001333 ออมทรัพย์ATM
311 สนัทราย 025625 นางวิมล หวงสวุรรณากร บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-006191 ออมทรัพย์ATM
312 สนัทราย 025823 นางพิศมยั เจริญทรัพย์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-009352 ออมทรัพย์ATM
313 สนัทราย 029112 นางพชัรา มทัธวรัตน์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-000348 ออมทรัพย์ATM
314 สนัทราย 029270 นางรัชดา วงค์ศรี บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-000725 ออมทรัพย์ATM
315 สนัทราย 030547 นางสพิุศ ผดัแสน บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-006754 ออมทรัพย์ATM
316 สนัทราย 031038 นายก าจดั คงวฒิุ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-002452 ออมทรัพย์ATM
317 สนัทราย 031039 นายปรีชา อตุสา่ห์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-0-014457 ออมทรัพย์
318 สนัทราย 031102 นางจนัทรารัตน์ สถาพรศรีสวสัดิ์ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-001792 ออมทรัพย์ATM
319 สนัทราย 031233 นางดาเรศ อามะลิ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-006488 ออมทรัพย์ATM
320 สนัทราย 031270 นางดารินทร์ เข่ือนสวุรรณ บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-0-013227 ออมทรัพย์
321 สนัทราย 031618 นางลดัดา กาวี บ านาญสนัทราย(กรมฯ) 001-8-006988 ออมทรัพย์ATM
322 เชียงดาว 030095 วา่ที่ร้อยตรีรัชกาล ชยัแก้ว ร.ร.บ้านวงัมะริว 001-8-000029 ออมทรัพย์ATM
323 เชียงดาว 022873 นายอินผล ศรีวงศ์ ลปจ.อ.เชียงดาว 001-0-009365 ออมทรัพย์
324 เชียงดาว 022252 นางวนิดา แสนยอง บ านาญเชียงดาว 001-2-006721 ออมทรัพย์พิเศษ
325 เชียงดาว 026306 นายผจญ เก๋ียงอ าภา บ านาญเชียงดาว 001-0-022513 ออมทรัพย์
326 เชียงดาว 031208 นางสาวสภุาพร ชยัแก้ว บ านาญเชียงดาว 001-8-001078 ออมทรัพย์ATM
327 เชียงดาว 031461 นายสทุศัน์ วรรณขาว บ านาญเชียงดาว 001-0-022499 ออมทรัพย์
328 เชียงดาว 028562 นางกุลธิดา วรส บ านาญเชียงดาววิทยาคม 001-8-005875 ออมทรัพย์ATM
329 เชียงดาว 020111 นางก่ิงดาว ปัญญา บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 001-0-007143 ออมทรัพย์
330 เชียงดาว 030736 นายบรรเจิด วิมลสจุริต บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 001-0-012764 ออมทรัพย์
331 เชียงดาว 031586 นายสมบรูณ์ กันทะวงค์ บ านาญเชียงดาว(กรมฯ) 001-8-004621 ออมทรัพย์ATM
332 เวียงแหง 030959 นางกมเรศ จนัทร์แก้ว ร.ร.รัฐราษฎร์อปุถมัภ์ 001-0-007550 ออมทรัพย์
333 ฝาง 030910 นายเทวินส์ สร้อยเพชร บ านาญเขต3(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
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334 ฝาง 031510 นางสาวพิสมยั อะโน บ านาญเขต3(กรมฯ) 001-0-023693 ออมทรัพย์
335 ฝาง 018820 นายสายณัห์ จนัทร์อ่อน บ านาญฝาง 001-8-002366 ออมทรัพย์ATM
336 ฝาง 027197 นางบญัชร สรุศาสตร์พิศาล บ านาญฝาง 001-0-021837 ออมทรัพย์
337 ฝาง 031089 นายอนนัต์ ไชยวงศ์ บ านาญฝาง 001-0-009877 ออมทรัพย์
338 ฝาง 031326 นางอษุา เวชวงษ์ บ านาญฝาง 001-8-000641 ออมทรัพย์ATM
339 ฝาง 015207 นางรัชนี ค าวินิจ บ านาญฝาง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
340 ฝาง 015371 นางพฒันา อตุรสขุ บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-001686 ออมทรัพย์ATM
341 ฝาง 018266 นางมรกต จาวสถาพร บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-001467 ออมทรัพย์ATM
342 ฝาง 019874 นายวิเชียร กันยาเลิศ บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-0-013801 ออมทรัพย์
343 ฝาง 024173 นางชญานิษฐ์ นนัทศกัดิ์ บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-0-022956 ออมทรัพย์
344 ฝาง 025166 นางจ านงค์ ใหมค่ า บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-008284 ออมทรัพย์ATM
345 ฝาง 025754 นางณมน ศกัดิ์ใหญ่ บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-001684 ออมทรัพย์ATM
346 ฝาง 026584 นางสวุารี เทพสริุนทร์ บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-0-009528 ออมทรัพย์
347 ฝาง 028467 นายชาญปรีชา ชมสวน บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-0-022960 ออมทรัพย์
348 ฝาง 028932 นางสาวพรรณี จนัณรงค์ บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-003794 ออมทรัพย์ATM
349 ฝาง 030966 นายเสนห์่ นกแก้ว บ านาญฝาง(กรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
350 ฝาง 031088 นางทพิยา ประหยดัยอด บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-0-021159 ออมทรัพย์
351 ฝาง 031155 นายสมบรูณ์ บญุเชิด บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-003314 ออมทรัพย์ATM
352 ฝาง 031216 นางสงบ หตัถปะนิตย์ บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-001907 ออมทรัพย์ATM
353 ฝาง 031598 นางจงจิตต์ น า้ค า บ านาญฝาง(กรมฯ) 001-8-005542 ออมทรัพย์ATM
354 ไชยปราการ 031092 นายเชษฐ์ สทุธไชย บ านาญไชยปราการ 001-8-008545 ออมทรัพย์ATM
355 ไชยปราการ 031399 นางสาวภทัร์ธีนนัท์ เฮงประดิษฐ์ บ านาญไชยปราการ 001-8-002280 ออมทรัพย์ATM
356 ไชยปราการ 031014 นางภาวิณี ณทัศรีใส บ านาญไชยปราการ 001-8-009000 ออมทรัพย์ATM
357 ไชยปราการ 020966 นายพยงุศกัดิ์ กันจินะ บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-0-039906 ออมทรัพย์
358 ไชยปราการ 024313 นางกนกวรรณ สมหวงั บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-8-001406 ออมทรัพย์ATM
359 ไชยปราการ 026500 นางนภางค์ ทองดี บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-8-001708 ออมทรัพย์ATM
360 ไชยปราการ 026680 นางกุลรดา เจียมธรากุล บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-8-006227 ออมทรัพย์ATM
361 ไชยปราการ 026710 นางศิขรินทร์ ค าขนัแก้ว บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-0-010233 ออมทรัพย์
362 ไชยปราการ 029029 นางสพุตัร์ ศิริ บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-0-008081 ออมทรัพย์
363 ไชยปราการ 029782 นายฉัตรินทร์ ศิริ บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-8-002301 ออมทรัพย์ATM
364 ไชยปราการ 031018 นางปทมุวรรณ เก่งกาจ บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-8-006853 ออมทรัพย์ATM
365 ไชยปราการ 031229 นายวรพจน์ กัณธียาภรณ์ บ านาญไชยปราการ(กรมฯ) 001-0-008895 ออมทรัพย์
366 แมอ่าย 022662 นางก่ิงกาญจน์ กันนาง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 001-0-007866 ออมทรัพย์
367 แมอ่าย 023054 นางมะลิวลัย์ วนัวงษ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 001-8-000668 ออมทรัพย์ATM
368 แมอ่าย 015530 นางอมัพา มะลิใจ ร.ร.บ้านห้วยป่าซาง 001-8-001847 ออมทรัพย์ATM
369 แมอ่าย 031240 นางพิมมาลา ตนักุริมาน บ านาญแมอ่าย 001-8-006449 ออมทรัพย์ATM
370 แมอ่าย 031351 ม.ร.ว.ปรไมศวรรย์ รุจวิชยั บ านาญแมอ่าย 001-0-005818 ออมทรัพย์
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371 แมอ่าย 014819 นางอ าพร ปาบุง่ บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-8-011602 ออมทรัพย์ATM
372 แมอ่าย 020483 นางสาวสรุางค์ ตวัลือ บ านาญแมอ่าย(กรมฯ) 001-0-038525 ออมทรัพย์
373 สารภี 019680 นางรุ่งนภา แก้ววิฑรูย์ ร.ร.วดัเวฬวุนั 001-8-004184 ออมทรัพย์ATM
374 สารภี 029193 นายอินทร์ศร จอมแปง ร.ร.วดัสนัดอนมลู 001-8-003633 ออมทรัพย์ATM
375 สารภี 018611 นายแสวง พรมปัญญา บ านาญสารภี 001-8-004744 ออมทรัพย์ATM
376 สารภี 025261 นางฉวีวรรณ ปิงมา บ านาญสารภี 001-0-026620 ออมทรัพย์
377 สารภี 030915 นายสงดั ธนะสาร บ านาญสารภี 001-0-006393 ออมทรัพย์
378 สารภี 030987 นางผาสขุ เสาร์เสาวภาคย์ บ านาญสารภี 001-2-017752 ออมทรัพย์พิเศษ
379 สารภี 031027 นายอดลุย์ ยาโน บ านาญสารภี 001-0-014881 ออมทรัพย์
380 สารภี 031110 นางสาวจงกลณี เต็งเจริญ บ านาญสารภี 001-8-000478 ออมทรัพย์ATM
381 สารภี 031111 นางสาวอนงค์พรรณ ศิลาธรรมรงค์ บ านาญสารภี 001-0-010313 ออมทรัพย์
382 สารภี 031130 นางดารา แสงจนัทร์ บ านาญสารภี 001-0-005686 ออมทรัพย์
383 สารภี 031569 นางอรวรรณ โกประกิจ บ านาญสารภี 001-0-032549 ออมทรัพย์
384 สารภี 031621 นางสวา่ง ยะอนนัต์ บ านาญสารภี 001-0-011250 ออมทรัพย์
385 สารภี 030289 นางสาวสิญจารัตน์ เมืองอินทร์ บ านาญสพม34(สารภี) 001-0-009834 ออมทรัพย์
386 สารภี 030986 นางอไุรวรรณ สมอค า บ านาญสพม34(สารภี) 001-0-038885 ออมทรัพย์
387 สารภี 022835 นายเกรียงไกร สมการณ์ บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-8-002512 ออมทรัพย์ATM
388 สารภี 024561 นางชญาภา ไทยสมคัร บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-8-004126 ออมทรัพย์ATM
389 สารภี 025039 นางจรรยา มหานนัท์ บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-8-000339 ออมทรัพย์ATM
390 สารภี 025262 นายสริุนทร์ ปิงมา บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-8-005414 ออมทรัพย์ATM
391 สารภี 025998 นางสาวเจียมศรี กันทา บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-0-009709 ออมทรัพย์
392 สารภี 027566 นางอภญิญา ยาโน บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-2-007151 ออมทรัพย์พิเศษ
393 สารภี 028760 นางวนิดา สขุรัตน์ บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-0-008697 ออมทรัพย์
394 สารภี 029447 นายศภุชยั ปัญญาวิภาส บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-0-011852 ออมทรัพย์
395 สารภี 029942 นางรชยา จิระธรรม บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-0-014255 ออมทรัพย์
396 สารภี 031079 นางสาวศรีเกษ สินธุยา บ านาญสารภ(ีกรมฯ) 001-8-006927 ออมทรัพย์ATM
397 สารภี 031247 นางอ าพนั เกษชยั บ านาญสารภ(ีกรมฯ) สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
398 สนัป่าตอง 022405 นางสมศรี ถ่านค า เจ้าหน้าที่เขต 4 001-8-000255 ออมทรัพย์ATM
399 สนัป่าตอง 031003 นางสาวอษุณีย์ ลีลาพรพิสิฐ บ านาญเขต 4 001-2-005574 ออมทรัพย์พิเศษ
400 สนัป่าตอง 023566 นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น บ านาญเขต4(กรมฯ) 001-0-011687 ออมทรัพย์
401 สนัป่าตอง 024481 นางธัญรดี หลวงโย บ านาญเขต4(กรมฯ) 001-8-000011 ออมทรัพย์ATM
402 สนัป่าตอง 031429 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท บ านาญเขต4(กรมฯ) 001-0-026092 ออมทรัพย์
403 สนัป่าตอง 030384 นางถนอมศรี ใจซ่ือ ร.ร.บ้านทุง่เสีย้ว สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
404 สนัป่าตอง 029167 นายวนัชยั แก้วหล้า ร.ร.วดัทา่กาน 001-0-002638 ออมทรัพย์
405 สนัป่าตอง 023544 นางไพรวลัย์ ถาอินทร์ ร.ร.วดัโรงววั 001-8-004611 ออมทรัพย์ATM
406 สนัป่าตอง 018164 นางธัญพร เตชะรัง ทต.ยหุวา่ 001-8-004708 ออมทรัพย์ATM
407 สนัป่าตอง 025269 นายอ่ินค า โดยบญุ ลปจ.อ.สนัป่าตอง สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
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408 สนัป่าตอง 023841 นายนคร ใจสขุ บ านาญสนัป่าตอง 001-0-011689 ออมทรัพย์
409 สนัป่าตอง 023849 นายประจวบ บญุเกียรติเดชากุล บ านาญสนัป่าตอง 001-8-000945 ออมทรัพย์ATM
410 สนัป่าตอง 030919 นายมนตรี มณีจกัร์ บ านาญสนัป่าตอง 001-0-007880 ออมทรัพย์
411 สนัป่าตอง 031033 นางกาหลง ชชัวาลย์พนัธ์ บ านาญสนัป่าตอง 001-0-021838 ออมทรัพย์
412 สนัป่าตอง 031034 นางสาวนชุนาฏ รัตนศรี บ านาญสนัป่าตอง 001-8-012658 ออมทรัพย์ATM
413 สนัป่าตอง 031145 นางเจียน เดชะบญุ บ านาญสนัป่าตอง 001-0-016318 ออมทรัพย์
414 สนัป่าตอง 031357 นางประทมุ แก้วเมืองมา บ านาญสนัป่าตอง 001-8-001795 ออมทรัพย์ATM
415 สนัป่าตอง 022690 นายวชัระ กฤษณา บ านาญสพม34(สนัป่าตอง)(กรมฯ) 001-0-013141 ออมทรัพย์
416 สนัป่าตอง 014915 นางอไุร ทนานิน บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-006034 ออมทรัพย์ATM
417 สนัป่าตอง 016443 นางสาววิลาวลัย์ สจุา บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-0-021726 ออมทรัพย์
418 สนัป่าตอง 019987 นางสาวนิภาพร อปุวรรณ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-000329 ออมทรัพย์ATM
419 สนัป่าตอง 020677 นายชีพชชัว์ ชนอิสระ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) หุ้น+สญัญาสม. น าช าระ
420 สนัป่าตอง 020954 นางเสาวรักษ์ ไชยวณัณ์ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-006723 ออมทรัพย์ATM
421 สนัป่าตอง 022160 นางศรีเนียม แสนกุย บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-006466 ออมทรัพย์ATM
422 สนัป่าตอง 025977 นางจนัทร์ฉาย ทองอาภรณ์ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-006285 ออมทรัพย์ATM
423 สนัป่าตอง 027358 นายประชากร ศรีเมือง บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-2-034390 ออมทรัพย์พิเศษ
424 สนัป่าตอง 027477 นายชยัเดช เดชนาเกร็ด บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-0-003128 ออมทรัพย์
425 สนัป่าตอง 028968 นางนงลกัษณ์ บญุมี บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-003978 ออมทรัพย์ATM
426 สนัป่าตอง 029658 นางสาวพรศรี อุ่นตุ้ม บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-005948 ออมทรัพย์ATM
427 สนัป่าตอง 029881 นางวรวรรณ โอบอ้อม บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-8-004585 ออมทรัพย์ATM
428 สนัป่าตอง 030821 นายเกียรติศกัดิ์ อดทน บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-0-036105 ออมทรัพย์
429 สนัป่าตอง 030907 นางจินตนา มลูทรัพย์ บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-0-022915 ออมทรัพย์
430 สนัป่าตอง 031176 นางรัชฎา เรียนมั่น บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-0-008489 ออมทรัพย์
431 สนัป่าตอง 031377 นางธารทพิย์ ไชยมณี บ านาญสนัป่าตอง(กรมฯ) 001-0-007050 ออมทรัพย์
432 สนัป่าตอง 029645 นายสมหมาย ทองขาว บ านาญเกษตร 001-0-012191 ออมทรัพย์
433 สนัป่าตอง 030920 นางสธุา ทองขาว บ านาญเกษตร 001-8-004855 ออมทรัพย์ATM
434 หางดง 017996 นางสมุาลี สมบรูณ์ ร.ร.บ้านทรายมลู 001-8-004705 ออมทรัพย์ATM
435 หางดง 015109 นางนวรัตน์ ขอดแก้ว ร.ร.บ้านฟ่อน 001-8-001352 ออมทรัพย์ATM
436 หางดง 029297 นางณฐักาญจน์ ศรีลาชยั ร.ร.บ้านสนัป่าสกั 001-0-006980 ออมทรัพย์
437 หางดง 022884 นางศิรยา เสนเสาร์ ร.ร.บ้านหนองตอง 001-0-010560 ออมทรัพย์
438 หางดง 023040 นางนงจิตต์ ศรีจนัทร์ ร.ร.บ้านหนองตอง 001-8-006735 ออมทรัพย์ATM
439 หางดง 027695 นางอาภรณ์ ลมัจนัทร์ ร.ร.วดัชา่งค า 001-0-013325 ออมทรัพย์
440 หางดง 027398 นายดวงค า บญุยืน ลปจ.อ.หางดง 001-8-004493 ออมทรัพย์ATM
441 หางดง 017497 นายสรุพงศ์ ยาวิชยั บ านาญหางดง 001-8-000653 ออมทรัพย์ATM
442 หางดง 023365 นายเฉลิม มอญไข่ บ านาญหางดง 001-8-003260 ออมทรัพย์ATM
443 หางดง 027564 วา่ที่ร้อยตรีสรุจิตร บริสทุธ์ิศรี บ านาญหางดง 001-0-022436 ออมทรัพย์
444 หางดง 030991 นางเพ็ญศรี ฟองเงิน บ านาญหางดง 001-8-003827 ออมทรัพย์ATM
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445 หางดง 031040 นางยทุธยงศ์ ค าสิงห์แก้ว บ านาญหางดง 001-0-030842 ออมทรัพย์
446 หางดง 031041 นายดวงดี ค าสิงห์แก้ว บ านาญหางดง 001-0-030843 ออมทรัพย์
447 หางดง 031112 นางนงลกัษณ์ นนัทโกวฒัน์ บ านาญหางดง 001-0-007850 ออมทรัพย์
448 หางดง 031118 นางพิมพ์เพชร จนัทร์แดง บ านาญหางดง 001-0-022452 ออมทรัพย์
449 หางดง 031630 นายชลิต วีระโสภณ บ านาญหางดง 001-0-030849 ออมทรัพย์
450 หางดง 031428 นางนวรัตน์ ปัญโญใหญ่ บ านาญสพม34(หางดง) 001-8-003509 ออมทรัพย์ATM
451 หางดง 019107 นางวชัรี ช่วยค า้ชู บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-0-039461 ออมทรัพย์
452 หางดง 025206 นางยพิุน พิลาแดง บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-0-023211 ออมทรัพย์
453 หางดง 027470 นางวิไลวรรณ ดิษฐ์ใจ บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-0-012365 ออมทรัพย์
454 หางดง 028105 นายทวี อินวอ บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-002595 ออมทรัพย์ATM
455 หางดง 029314 นางนิดา สภุคัธนะ บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-0-005487 ออมทรัพย์
456 หางดง 030798 นางมธุรส แก้ววรา บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-005731 ออมทรัพย์ATM
457 หางดง 031032 นายวีระศกัดิ์ จนัทมิา บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-007099 ออมทรัพย์ATM
458 หางดง 031043 สิบเอกอทุยั ผกัหวาน บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-000156 ออมทรัพย์ATM
459 หางดง 031263 นางเครือวลัย์ คลอ่งการ บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-0-039462 ออมทรัพย์
460 หางดง 031427 นางป่ินทอง ค าจนัทร์ บ านาญหางดง(กรมฯ) 001-8-008946 ออมทรัพย์ATM
461 แมว่าง 027819 นางอ าไพ เสวิกา ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม 001-0-010585 ออมทรัพย์
462 แมว่าง 016694 นางนงลกัษณ์ อุ่นประเสริฐ ร.ร.บ้านพนัตน 001-8-003204 ออมทรัพย์ATM
463 แมว่าง 021132 นางเยาวมาศ ลิปตะสิริ บ านาญสพม34(แมว่าง)(กรมฯ) 001-0-036080 ออมทรัพย์
464 แมว่าง 017482 นางสาวเตือนใจ ทพิย์จนัทร์ บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 001-8-009365 ออมทรัพย์ATM
465 แมว่าง 023471 นางจไุรรัตน์ โยกาศ บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 001-8-000412 ออมทรัพย์ATM
466 แมว่าง 025699 นายวิชยั ยานะ บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 001-8-002174 ออมทรัพย์ATM
467 แมว่าง 031126 นายสฤษดิ์ กันทะมงั บ านาญแมว่าง(กรมฯ) 001-8-003998 ออมทรัพย์ATM
468 ดอยหลอ่ 022282 นายทม กันทะจา ลปจ.อ.ดอยหลอ่ 001-8-004238 ออมทรัพย์ATM
469 ดอยหลอ่ 030709 นายอิน จนัทร์สม ลปจ.สนัตสิขุ 001-0-008013 ออมทรัพย์
470 ดอยหลอ่ 019760 นางวิบลูย์สขุ พงค์เขียว บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 001-0-014589 ออมทรัพย์
471 ดอยหลอ่ 022988 นายอาทร อินตือ้ บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 001-8-002106 ออมทรัพย์ATM
472 ดอยหลอ่ 027790 นางสาวเทยีมจนัทร์ ด้วงค า บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 001-0-003259 ออมทรัพย์
473 ดอยหลอ่ 029941 นายนิยม บญุเรือนยา บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 001-0-004183 ออมทรัพย์
474 ดอยหลอ่ 031460 นางธิติมา ธาวงค์ บ านาญดอยหลอ่(กรมฯ) 001-0-035778 ออมทรัพย์
475 อมก๋อย 024646 นายบญุศรี ศิริวรรณ์ ร.ร.บ้านยางแก้ว 001-8-007784 ออมทรัพย์ATM
476 อมก๋อย 020372 นายโอฬาร เปลา บ านาญอมกอ๋ย(กรมฯ) 001-0-005860 ออมทรัพย์
477 อมก๋อย 030440 นายยงยทุธ ปัญญาป้อ บ านาญอมกอ๋ย(กรมฯ) 001-8-002474 ออมทรัพย์ATM
478 ฮอด 029657 นายเวทย์ วิรัศมี ร.ร.บ้านแมง่ดู 001-8-004369 ออมทรัพย์ATM
479 ฮอด 022518 นางสพุร สนัติพงศ์ บ านาญฮอด สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
480 ฮอด 026793 นางสาววนิดา ขนุนางจ่า บ านาญฮอด 001-0-012966 ออมทรัพย์
481 ฮอด 015439 นางนิพร การะบรูณ์ บ านาญฮอด(กรมฯ) 001-8-000827 ออมทรัพย์ATM
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482 ฮอด 019522 นางนวลจนัทร์ มะโนลิ บ านาญฮอด(กรมฯ) 001-8-008164 ออมทรัพย์ATM
483 ฮอด 021804 วา่ที่ร้อยโทนิรันดร์ ค ามาสาร บ านาญฮอด(กรมฯ) 001-0-006294 ออมทรัพย์
484 ฮอด 028471 นายจรัญ ซ่ือตระกูล บ านาญฮอด(กรมฯ) 001-8-010138 ออมทรัพย์ATM
485 ฮอด 030383 นายเชษฐ์ ไชยวรรณ์ บ านาญฮอด(กรมฯ) 001-0-013434 ออมทรัพย์
486 ฮอด 030449 นายทศพร ณ เชียงใหม่ บ านาญฮอด(กรมฯ) 001-8-004750 ออมทรัพย์ATM
487 ดอยเตา่ 025951 นางภาวินี หงษ์ทอง ร.ร.บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 001-8-010464 ออมทรัพย์ATM
488 ดอยเตา่ 031535 นางสาวยพุา สิงห์น้อย บ านาญดอยเตา่ สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
489 ดอยเตา่ 020982 นางคณุาลกัษณ์ ตรีวงศ์ บ านาญสพม.ชม.(ดอยเตา่)(กรมฯ) 001-8-005700 ออมทรัพย์ATM
490 ดอยเตา่ 031275 นายพงศ์พิสิฐ สิงหประเสริฐ บ านาญสพม.ชม.(ดอยเตา่)(กรมฯ) 001-0-036243 ออมทรัพย์
491 ดอยเตา่ 015160 นางจนัทรา อ้ายจนัแก้ว บ านาญดอยเตา่(กรมฯ) 001-8-000067 ออมทรัพย์ATM
492 ดอยเตา่ 025458 นายอินทร์ศร ชยัวงศ์ญาติ บ านาญดอยเตา่(กรมฯ) 001-0-015082 ออมทรัพย์
493 จอมทอง 022481 นายสทุธิศกัดิ์ มกุดาสนิท บ านาญจอมทอง 001-0-002982 ออมทรัพย์
494 จอมทอง 031077 นายคมัภร์ี ลานนาสถิต บ านาญจอมทอง 001-0-013921 ออมทรัพย์
495 จอมทอง 031204 นางสพิุนดา หล้าทรงสิทธิ บ านาญจอมทอง 001-0-009733 ออมทรัพย์
496 จอมทอง 031031 นางสาวนนัทริา แสนใจบาล บ านาญสพม34(จอมทอง) 001-0-009850 ออมทรัพย์
497 จอมทอง 026380 นางอ าไพ พรหมสขุ บ านาญสพม34(จอมทอง)(กรมฯ) 001-8-004572 ออมทรัพย์ATM
498 จอมทอง 016655 นางปราณี โสภา บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-8-003666 ออมทรัพย์ATM
499 จอมทอง 017154 นางสปุรานี อินต๊ะยศ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-0-002471 ออมทรัพย์
500 จอมทอง 017889 นายค า ทองบอื บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-0-002301 ออมทรัพย์
501 จอมทอง 022172 นางฉัตรวลยั ปิยพรชยัตระกูล บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-8-005568 ออมทรัพย์ATM
502 จอมทอง 023422 นางกัษมา แสนค า บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-8-005736 ออมทรัพย์ATM
503 จอมทอง 025032 นายวิชยั สิทธิฟอง บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-8-008134 ออมทรัพย์ATM
504 จอมทอง 029360 นางวิไลวรรณ แก้วทนัใจ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-8-000071 ออมทรัพย์ATM
505 จอมทอง 030385 นางสาวภาวนา ปวีณเกียรติคณุ บ านาญจอมทอง(กรมฯ) 001-0-013922 ออมทรัพย์
506 จอมทอง 015158 นางดวงพร ป่ินทอง บ านาญเขต 6(กรมฯ) 001-0-001161 ออมทรัพย์
507 จอมทอง 019006 นายบรรจบ ดวงบรุงค์ ร.ร.จอมทอง สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
508 จอมทอง 027637 นายวิวฒัน์ สงัขรักษ์ ร.ร.บ้านสบแปะ สญัญาสวสัดิการ น าช าระ
509 จอมทอง 024294 นางสมศรี จนัระสา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 79 001-8-003189 ออมทรัพย์ATM
510 แมแ่จ่ม 023765 นายประจญั อินทร บ านาญแมแ่จม่ 001-0-007811 ออมทรัพย์
511 แมแ่จ่ม 027386 นายหรัิญ สขุใจ บ านาญแมแ่จม่ 001-8-008780 ออมทรัพย์ATM
512 แมแ่จ่ม 031401 นายวสนัต์ พิทาค า บ านาญสพม34(แมแ่จม่)(กรมฯ) 001-8-005084 ออมทรัพย์ATM
513 แมแ่จ่ม 020365 นางเพียรใจ รู้ฉลาด บ านาญแมแ่จม่(กรมฯ) 001-0-007336 ออมทรัพย์
514 แมแ่จ่ม 023675 นายศกัดิ์ชยั เตียสวุรรณ บ านาญแมแ่จม่(กรมฯ) 001-8-006402 ออมทรัพย์ATM
515 แมแ่จ่ม 025246 นางบวัไข ฤทธ์ิเรืองโรจน์ บ านาญแมแ่จม่(กรมฯ) 001-8-005572 ออมทรัพย์ATM
516 แมแ่จ่ม 020786 นายพิเจตส์ ปองสขุ ร.ร.บ้านแมแ่ฮใต้ 001-0-014139 ออมทรัพย์
517 แมแ่จ่ม 020190 นายจรัญ แสงบญุ ร.ร.ชมุชนบ้านพร้าวหนุ่ม 001-0-020256 ออมทรัพย์
518 กัลยาณิวฒันา 015301 นางเยลา เดน่คีรีรัตน์ ร.ร.บ้านแจม่หลวง 001-8-004656 ออมทรัพย์ATM
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519 กัลยาณิวฒันา 019618 นายนิรุตติ์ ช่ืนชมธารากุล บ านาญกลัยาฯ(กรมฯ) 001-0-003059 ออมทรัพย์
520 กัลยาณิวฒันา 020194 นางโนพอ อร่ามคีรีไพร บ านาญกลัยาฯ(กรมฯ) 001-0-003394 ออมทรัพย์

หมำยเหตุ : กรณีที่มีหนีส้วสัดิการ(สส.)  หรือค้างช าระรายเดือน  หรือค้างช าระคา่เบีย้ประกันกธ.ที่ 3 และหรือกธ.ที่ 6 ต้องน าช าระ  
หากมีเงินเหลือจากการน าช าระ  จึงจะโอนเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM / ออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ


