
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นายสมศกัด์ิ  มุขตา 8,000.00                            xxxxxx5195
นางรัตนา  ณ พทัลุง 6,200.00                            xxxxxx8908
นางสาวอาภรณ์  ทองขนุด า 7,500.00                            xxxxxx6605
นายสุธรรม   สุธารัตน์ 1,500.00                            xxxxxx5709

นายสมพร   พลูเพ่ิม 7,500.00                            xxxxxx6702

นางระพีพรรณ   จีนลอย 7,500.00                            xxxxxx8858

นายจบ    แกว้ทิพย์ 7,500.00                            xxxxxx4843

นายสมหมาย   กรดเตม็ 7,500.00                            xxxxxx2475

น.ส.ธญักร   สุมาธะโร 5,000.00                            xxxxxx8267

นางสุกญัญา   เตม็ราม 6,200.00                            xxxxxx7190

น.ส.ปราณี   ดวงภกัดี 1,500.00                            xxxxxx0288

นายบรรเทิง   ศิริมุสิกะ 7,500.00                            xxxxxx2632

นางสมใจ   บวัขาว 6,000.00                            xxxxxx4804

นายศิริ      จนัทรโชติกุล 8,800.00                            xxxxxx4270

นางชนาภา    พลูเพ่ิม 7,500.00                            xxxxxx6710

นายอุดม    ทองซุน้ห่อ 5,000.00                            xxxxxx4667

นายสุทิน   ขาวเผือก 4,100.00                            xxxxxx5579

นายจ ารัส    แกว้สุข 8,100.00                            xxxxxx8100

น.ส.นิรามยั   สัจจะบุตร 1,500.00                            xxxxxx9157

นายมนูญ    เสนละเอียด 8,800.00                            xxxxxx4308

นายจรูญ    ปราบปรี 5,600.00                            xxxxxx5627

นายถาวร  ดว้งอินทร์ 1,500.00                            xxxxxx2775

นายสวา่ง  รวมจินดา 3,500.00                            xxxxxx3464

นางเครือพนัธุ์    วรศรี 4,100.00                            xxxxxx7229

นายณรงค ์ ทองขาว 1,500.00                            xxxxxx3111

นางตมนตรั์ตน์  ขนุศรีจนัทร์ 7,500.00                            xxxxxx6547

นายทินกร   สมวิวฒันกุล 4,100.00                            xxxxxx4402

นางพิณทิพย ์ เรืองกลบั 5,200.00                            xxxxxx7857

นางเพญ็ลกัษณ์   ภกัดีกิจ 5,100.00                            xxxxxx3690

นายวิชาญ สุวรรณรัตน์ 3,800.00                            xxxxxx5446

นายสมมารถ  จนัทร์จ าปา 8,000.00                            xxxxxx0414

นางสุมนา  อรชร 1,500.00                            xxxxxx4840

นายสุรพล  ชูพร้อม 7,500.00                            xxxxxx2787

ช าระหนีบุ้คคลที ่3 ออมสินข้าราชการบ านาญ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางอรุณ  แกว้พิชยั 7,900.00                            xxxxxx2024

น.ส.กลัยาณี  ทา้วนิล 4,100.00                            xxxxxx7966

นางกาญจนา  เวศวิทย์ 6,000.00                            xxxxxx6963

นางการะเกด  สัตยาวธุ 7,500.00                            xxxxxx7228

นายกิตติ  เสพยธ์รรม 3,800.00                            xxxxxx4520

นางกุศลาภรณ์  คงโต 4,100.00                            xxxxxx3650

นายเครือณรงค ์ ไชยสุวรรณ 7,500.00                            xxxxxx7660

นางจารุวรรณ  ชนะศกัด์ิ 4,100.00                            xxxxxx7468

นางจารุวลัย ์ ศรีจ  าลอง 8,800.00                            xxxxxx3522

นายจ านงค ์ เกราะแกว้ 1,500.00                            xxxxxx8515

นางจ าเนียร  เจริญพร 7,500.00                            xxxxxx8500

นายจิตติ  สินธู 7,500.00                            xxxxxx0443

นายจิตมงคล  ชยัชนะสุวรรณ 7,500.00                            xxxxxx3170

นางจิตรา พิบูลย์ 1,500.00                            xxxxxx2243

นายจีระศกัด์ิ  ศรีจ  าลอง 8,800.00                            xxxxxx9784

นางชฎาพร  พนัธุ์แก่นเพชร 3,500.00                            xxxxxx1025

นายธนรัฐ  คงสถิตย์ 7,500.00                            xxxxxx6174

นางนงลกัษณ์  แผว้พนัธ์ชู 3,800.00                            xxxxxx7486

นางนวลทิพย ์ ชนะทพั 4,200.00                            xxxxxx5133

นายนิติพนัธ์  ด ามี 4,100.00                            xxxxxx4741

นายบุญเชิด  พิมเสน 3,800.00                            xxxxxx0265

นายเบญจมาศ  ทวยเจริญ 4,000.00                            xxxxxx1521

นางประท่ิน  เกราะแกว้ 4,100.00                            xxxxxx7970

นายประทีป  อินทสระ 8,800.00                            xxxxxx3562

นายประมวล คงสวสัด์ิ 5,400.00                            xxxxxx1223

นายประเสริฐ  บุญชู 7,500.00                            xxxxxx4389

ประพฤติดี    เอ้ียวซิโป 4,100.00                            xxxxxx1737

นายปัญญา  พิทกัษว์งศ์ 1,500.00                            xxxxxx3753

นายพงศพ์นัธ์  รัตนเสวี 3,800.00                            xxxxxx0465

นางพรรณพิศ  พลรัฐธนาสิทธ์ิ 4,100.00                            xxxxxx0184

นายพิชยั  จนัทรมณี 7,500.00                            xxxxxx0702

นายภกัดี  เพชรช่วย 7,500.00                            xxxxxx3176

นายมนสั  สุขสวสัด์ิ 7,500.00                            xxxxxx7846

น.ส.เรวดี  โชติพนัธุ์ 7,500.00                            xxxxxx1404



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางลมยั  วฒิุมานพ 16,800.00                          xxxxxx0516

น.ส.ละเอียด  ช่วยสมบติั 5,000.00                            xxxxxx7563

นางลดัดาวลัย ์ ไชยศรี 7,500.00                            xxxxxx1630

นางวนิดา  จนัทรรักษ์ 7,500.00                            xxxxxx4203

นางวรรณธนี  เยีย่มเวช 4,100.00                            xxxxxx3340

นายวราห์  สุขโข 4,100.00                            xxxxxx0346

นายวิเชษฐ์  ชินวงศ์ 7,500.00                            xxxxxx7303

นายวิโรจน์  รัตนวิโรจน์ 4,100.00                            xxxxxx9331

นายสมบูรณ์  มีจิตร 7,500.00                            xxxxxx0930

นายส้วง  พรหมอินทร์ 8,800.00                            xxxxxx0805

นายสันติ  ค  านวณศิลป์ 7,500.00                            xxxxxx0648

นายสาโรจน์  สุดสวาท 8,800.00                            xxxxxx0411

นางสิริวิมล  เกิดแกว้ 17,700.00                          xxxxxx3510

นางสุทธารมณ์  ตนัสุริยวงค์ 4,100.00                            xxxxxx8098

นางสุธีรา  คงสวสัด์ิ 7,500.00                            xxxxxx5538

นางสุพจน์  มานะชนม์ 7,500.00                            xxxxxx2723

น.ส.สุภาณี  กรดแกว้ 6,000.00                            xxxxxx1881

นางสุรางค ์ แพรกทอง 7,500.00                            xxxxxx1643

นางสุรางครั์ตน์  อรุณกมล 4,400.00                            xxxxxx5160

นายเสรี      จนัทรโชตะ 2,100.00                            xxxxxx5415

นางเสาวณีย ์ เกล้ียงข า 4,100.00                            xxxxxx1245

นายอภิชยั  ดนยัมงคล 1,500.00                            xxxxxx4397

นายโอภาศ  รักษาวงศ์ 1,500.00                            xxxxxx9646

นายชะออด พรหมสมบติั 7,500.00                            xxxxxx3473

นายไตรรัตน์   คงโต 8,800.00                            xxxxxx3033

นางสุชาดา  อุม้ชู 1,500.00                            xxxxxx8616

นางฆระณี     จนัทคณากูร 7,500.00                            xxxxxx6236

น.ส.สุจิตรา   คงสถิตย์ 7,500.00                            xxxxxx1816

นางอุไรวรรณ  สุพรรณ 7,500.00                            xxxxxx7903

นายอรรถชยั  ชูแกว้ 7,500.00                            xxxxxx8426

นางกิติยา   เลิศพยบั 3,800.00                            xxxxxx3226

นางพิมพพ์นัธุ์   บูรณพนัธุ์ 8,800.00                            xxxxxx5882

นางวิจิตร      จิตรพิศาล 1,500.00                            xxxxxx0954

นางวนัทนีย ์   รอดสิน 7,500.00                            xxxxxx7077



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางสุวรรณา  ศิริสาห์ 7,500.00                            xxxxxx9425

นายธนฐั     แสงมณี 7,500.00                            xxxxxx9455

นายอิสร่อเฝน   บิลหล๊ะเตะ๊ 6,000.00                            xxxxxx2991

นางนภสร   หนูสุวรรณ์ 5,100.00                            xxxxxx9751

นางมลิวลัย ์  ใจแจง้ 7,500.00                            xxxxxx1261

นายกิจจา  บุญชวงศ์ 7,500.00                            xxxxxx5169

นางเบญจพิศ   พรหมสุวรรณ 4,100.00                            xxxxxx6475

นายวิชยั    กาญจนะ 4,100.00                            xxxxxx1328

นายจรัญ    สายแกว้ 4,100.00                            xxxxxx9993

นายวนัชยั   นุชม่วง 4,100.00                            xxxxxx1161

นางขวญัใจ    สุคนธามาศ 7,500.00                            xxxxxx7512

นายปกาศิต   บุญส่อง 4,100.00                            xxxxxx0225

นายส าเริง    ทองบุญยงั 7,500.00                            xxxxxx0825

นางสุรัสวดี    เจริญลาภ 4,100.00                            xxxxxx8241

นางสาคร    แกว้ใจดี 8,800.00                            xxxxxx9950

นางอารี    ชนะกาญจน์ 4,100.00                            xxxxxx3133

นางจรรยา      จินตุลา 7,500.00                            xxxxxx1654

นายมาโนช   จนัทพราหมณ์ 1,500.00                            xxxxxx9213

นายไกวลั   เสริมแกว้ 7,500.00                            xxxxxx4434

นายอนนัต ์  ทองสงฆ์ 11,200.00                          xxxxxx4211

นายเสรี     บุญสิทธ์ิ 4,100.00                            xxxxxx8386

นายนิรันด ์  โชติรัตน์ 4,100.00                            xxxxxx7458

นายศิริชยั    นรินทร์ 7,500.00                            xxxxxx5977

นางมยรีุ     ส าเภาพล 1,500.00                            xxxxxx7510

นายนุชาติ  ชยัชนะสุวรรณ 7,900.00                            xxxxxx2155

นายสมบุญ   วฒันสมยั 7,500.00                            xxxxxx3177

นางวรรณลี   พนัธุ์เพชร 4,100.00                            xxxxxx3518

นายวินยั   ค  าเพ่ิม 15,000.00                          xxxxxx4486

นายอนนัต ์  รักษศ์รีทอง 7,500.00                            xxxxxx7955


