
ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8718 นาง มลิวัลย์  วุฒิเกตุ 11010ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

2 11108 นาย วรรณสูตร  พันธุมะเกียรติ 11010ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

3 11240 นาย อภิรักษ์  กงทอง 11010ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

4 12671 นาง ภษพอน  ประภา 11010ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

5 14016 นางสาว นฤมล  บุญพิทักษ์ 11010ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

6 15386 นางสาว ชนัตตา  ปุยงาม 11010ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

7 16498 นางสาว อุไร  อุปถัมภ์ 11010ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

8 17594 นางสาว รัชดาพร  บุบผา 11010ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

9 17845 นาง สมพิศ  จาตุรันตานนท์ 11010ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

10 19042 นางสาว ณัฐภัสสร  โชติสุต 11010ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

11 20008 นาย ผไท  อุทุมสกุลรัตน์ 11010ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

12 20305 นางสาว จิรัฐติกาล  คชฤกษ์ 11010ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

13 21350 นางสาว สาววิณี  ประกาลัง 11010ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

14 21469 นาย ปริญญา  อินทรา 11010ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รวมหน่วย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 14 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

11010: ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 21352 นาง ก่ิงเดือน  ศรีชวโนทัย 11020ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รวมหน่วย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1   จ านวน 1 คน

11020: ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8188 นาย ไพฑูรย์  เล็กเลิศ 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

2 8724 นางสาว ณัฐญา  เทพประสิทธ์ิ 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

3 8916 นางสาว วรวีร์  แสนสุข 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

4 12387 นาง ฐิติรัตน์  เนตระคเวสนะ 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

5 12714 นาง ทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์ 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

6 12889 นาง ชเอม  ชักชวน 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

7 13933 นาย ณัฐพงศ์  ปาละนันทน์ 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

8 18142 นางสาว วรรณิสา  จ าปาทอง 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

9 20263 นางสาว จรรยา  เซ่ียงอ๋ึง 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

10 20783 นางสาว เกสรา  ทศภูชัย 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

11 20786 นางสาว ปาวีณา  ปล่องทอง 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

12 21209 นางสาว ณัฐกฤตา  เลิศธนะธาดา 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

13 21210 นางสาว วรัทยา  ฟูงาม 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

14 21284 นางสาว พรชนก  พันธุรา 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

15 21408 นางสาว สุพรรษา  พยุหะ 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

16 21834 นางสาว สุพรรษา  โกษะ 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

17 901433 นาง จุฑามาศ  วสันตทัศน์ 11070โรงเรียนสตรีนนทบุรี

รวมหน่วย โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ านวน 17 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

11070: โรงเรียนสตรีนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 4941 นาย วิจิตร  จุ้ยนวล 11080โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

2 8951 นาย ราชันย์  ขุนทอง 11080โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

3 9078 นาย ชัยวัฒน์  พุมดวง 11080โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

4 9796 นาง กนกศรี  นาคะไพบูลย์ 11080โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

5 10135 นาย สุพัฒนา  ร าไพ 11080โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

6 10212 นาย วินัย  ใจบุญ 11080โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

7 12057 นาง กนกวรรณ  ตุรงคินานนท์ 11080โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

8 12438 นาง พานทอง  พิมสอน 11080โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

9 12484 นาง สุขจิตต์  สินสมบูรณ์ 11080โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

10 14685 นาย สุธี  ธนบดีศรีสุข 11080โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

11 18304 นางสาว ทิพวรรณ์  วีระวัฒน์โยธิน 11080โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

12 20273 นาย ธวัชชัย  พนมวงศ์เกษม 11080โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

13 900551 นาย ธนู  สินสมบูรณ์ 11080โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

รวมหน่วย โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ านวน 13 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

11080: โรงเรียนรัตนำธิเบศร์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 11920 ว่าท่ีร้อยโท ณัฐธนพงศ์  ทองพลับ 11090โรงเรียนศรีบุณยานนท์

2 13227 นาง อรพินท์  ชิตเพชร 11090โรงเรียนศรีบุณยานนท์

3 13416 นาย สุธี  ผลดี 11090โรงเรียนศรีบุณยานนท์

4 14968 นาย วรวุฒิ  โอษะคลัง 11090โรงเรียนศรีบุณยานนท์

5 16510 นางสาว รัฐพร  ทิพย์มณฑา 11090โรงเรียนศรีบุณยานนท์

6 16677 นาง สุวรรณภา  รักษาชน 11090โรงเรียนศรีบุณยานนท์

7 16992 นางสาว ปรารถนา  ศรัณย์ชล 11090โรงเรียนศรีบุณยานนท์

8 17068 นาย ดล  แจ่มจันทร์ 11090โรงเรียนศรีบุณยานนท์

9 18348 ว่าท่ีร้อยเอก วีรพล  แป้นพรหม 11090โรงเรียนศรีบุณยานนท์

10 18887 นางสาว เยาวพา  ไชยวรรณ 11090โรงเรียนศรีบุณยานนท์

11 19250 นางสาว สุมิตรี  มูสิกพันธ์ุ 11090โรงเรียนศรีบุณยานนท์

12 20231 นางสาว ณัฐชาญานันท์  ศรีชวลิตเดชา 11090โรงเรียนศรีบุณยานนท์

13 22120 นางสาว พัทธวรรณ  ธีรชาติธนสิน 11090โรงเรียนศรีบุณยานนท์

14 901668 นาย ธเนศ  ชิตเพชร 11090โรงเรียนศรีบุณยานนท์

รวมหน่วย โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ านวน 14 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

11090: โรงเรียนศรีบุณยำนนท์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 7389 นาย ประมวล  คงเรือง 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

2 8640 นาง วัชราพร  เจริญยุทธ 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

3 9399 นาย นพพร  ทองปรอน 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

4 9657 นาย วิชาญ  โภคะ 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

5 9658 นาย ฐิติ  พรรุ่งเพชร 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

6 10300 นาง อภิรดี  ตรีพืช 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

7 10753 นาย อดิศร  มณีศิริ 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

8 11576 นาย เทียนชัย  วัฒนปฤดา 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

9 12468 นาย พัฒนโรช  เจริญยุทธ 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

10 12668 นางสาว อารีย์  เอ่ียมงาม 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

11 13429 นางสาว ชญานิศ  ธนเดชภูมิสิทธ 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

12 14636 นาย สมศักด์ิ  ใจเพ็ชร์ 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

13 14759 นางสาว ธีณรันต์  สังหร 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

14 15030 นาง ปาริชาติ  พลายงาม 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

15 15701 นางสาว พรนภา  พันธ์ไชยา 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

16 16994 นางสาว อุไรวรรณ  สอนแสง 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

17 17537 นางสาว ลัดดาวรรณ  อินม่วง 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

18 18068 นาย ไทยประเสริฐ  วนวาล 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

19 18188 นางสาว น้ าอ้อย  วิเชียรณรัตน์ 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

20 18474 นางสาว ณัจจนันท์  จันทร์ทองสุข 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

21 18486 นางสาว ภักดี  อินทร์ขาว 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

22 18833 นาย ฐิรภัทร  อุตตะพันธ์ุ 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

23 18947 นางสาว มนัญญา  แจ้งบุรี 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

24 19395 นาย ส่ีทัพ  ทะสุวรรณ 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

25 19411 นาย สาโรจน์  กุลศิลาฤทธ์ิ 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

26 19925 นาย ชาญ  นรากล่ า 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

11100: โรงเรียนวัดเขมำภิรตำรำม



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 20142 นางสาว แอนนา  พูนวศินมงคล 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

28 20190 นางสาว ขนิษฐา  วุฒิวิริยกิจ 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

29 20318 นาย คณวัฒน์  พรสุริยโรจน์ 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

30 20446 นางสาว เกศยุพา  โลศิริ 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

31 20544 นาย ประสิทธิชัย  ตุเทพ 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

32 21333 นางสาว สุภาพร  จันทรจตุรภัทร 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

33 21400 นางสาว ณิชชา  สมานบุตร 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

34 21401 นางสาว ปุญญาภา  แจ้งพูล 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

35 21772 นางสาว สริตา  คนบุญ 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

36 901540 นาย ปิยชาติ  วนวาล 11100โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

รวมหน่วย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ านวน 36 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 7564 นาย สุรินทร์  รุ่งเพียร 11110โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

2 8361 นาย ไสว  พวงสิงห์ 11110โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

3 9660 นาย วรวุฒิ  วุฒิวัณณ 11110โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

4 10105 นาย ปัญญา  วินิจฉัย 11110โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

5 13578 นาย จุติ  แสงดาว 11110โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

6 19855 นางสาว วันวิสา  ชนะวงศ์ 11110โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

7 19931 นางสาว วิชิตา  ศิวภักด์ิวัจนเลิศ 11110โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

รวมหน่วย โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จ านวน 7 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

11110: โรงเรียนนนทบุรีพิทยำคม



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8561 นาย ส ารวย  สัตย์โตนนท์ 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

2 9237 นาย สุวุฒิ  ตุ้มทอง 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

3 10107 นาย ณัฐวุฒิ  บุญโพธ์ิ 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

4 10262 นาย ณฐพงศ์  จันทร์เพ็ชร์ 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

5 10263 นาย จ าเนียร  ฝ่ายดี 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

6 10466 นางสาว เตือนใจ  อาชีวะพนิช 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

7 10467 ว่าท่ีร้อยตรี ด ารง  เซ้งมณี 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

8 10531 นาย สุวิกร  กระแจะจันทร์ 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

9 10690 นาย ด าเนิน  ไชยแสน 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

10 10866 นาย บุญเลิศ  วัฒนนภาเกษม 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

11 11877 นาย วิชัย  มาแสง 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

12 11970 นาย สุทิน  เกษตรรัตนชัย 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

13 11972 นาย อภิชาติ  โชคเหรียญสุขชัย 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

14 12456 นาย เชิงชาญ  แสงวิสุทธ์ิ 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

15 12457 นาง วาสนา  ภู่เกษมสมบัติ 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

16 12717 นาย ประดับ  แย้มแสง 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

17 15148 นาง ลาวัลย์  ณ โมราคม 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

18 15351 นาง อุมาพร  พ่วงลา 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

19 15352 นางสาว รวีวรรณ  อินทรสวาท 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

20 15353 นางสาว อาทิมา  ดวงจันทร์ 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

21 16257 นางสาว ณชนก  เรืองสอาด 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

22 16609 นางสาว อาภาวรรณ  มีโภคกิจ 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

23 17307 นาง พรธิดา  หมายสุข 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

24 17706 นาย สมชาย  สมโภชพิสุทธ์ิ 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

25 18620 นางสาว สุชาดา  บุญนิยม 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

26 19610 นางสาว ภิญญาพัชญ์  ทาสาธนัตย์ตระกูล 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

11150: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลฯ วิทยำเขตนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 20540 นาย สิริพงษ์  เกียรติพิทักษ์สุข 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

28 900955 นาง สุรีย์รัตน์  ชาวยศ 11150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

รวมหน่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี จ านวน 28 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 5943 นาง ปิยวรรณ  อินทานนท์ 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

2 8263 นาง จารุกิตต์  ชินนะประภา 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

3 10325 นาง ชบาไพร  สืบส าราญ 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

4 10936 นาง จันทนา  อินทร์จันทร์ 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

5 11106 นางสาว บุปผา  พ่วงป่ิน 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

6 11449 นาง เสาวลักษณ์  กุลสุทธิด ารงพร 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

7 12426 นาง เนาวรัตน์  หน่อแก้ว 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

8 12682 นาง อชิรญา  เดือนแจ่ม 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

9 12830 นาง นงลักษณ์  แย้มค า 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

10 13032 นางสาว สุจิตรา  หนูงาม 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

11 13071 นาง เกวรินทร์  ภิรมย์ญาณ 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

12 13219 นาย วิทวัส  เอ่ียมผู้ช่วย 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

13 13389 นาย ชวัลวัฒน์  ถิรไชยพิบูล 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

14 13407 นาย หฤษฎ์ฺ  ทรัพย์อุปถัมภ์ 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

15 13446 นางสาว ภัทลภา  ร าไพ 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

16 13581 นางสาว สุรีพร  หาไมตรี 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

17 13720 นางสาว ธัญฑิพา  พอนอ่วม 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

18 15291 นางสาว จตุพร  ฉิมมา 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

19 15595 นาย ชนายุส  โชติลดาวิชชากร 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

20 15597 นาย กิตติศักด์ิ  รอดเริง 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

21 15598 นาย ณัฐพงษ์  ศุภาสร 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

22 15599 นางสาว เฟ่ืองลัดดา  จิตจักร 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

23 16069 นางสาว ณปภัช  ไกรพรธนา 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

24 16694 นาย ญาณชัชณัฐ  สิริวรชัยโอฬาร 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

25 17585 นางสาว วาลินี  อ าไพศรี 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

26 17609 นาย แดนทัย  จ าปาบุรี 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

11160: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร นนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 18180 นาง ภัทรพร  จันทร์เปรม 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

28 18218 นาย สมฤกษ์  อุ่นจันทร์ 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

29 18621 นาย ชัชวาล  เชียงสน 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

30 18752 นางสาว พเยาว์  ยศชัยภูมิ 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

31 18830 นาง ปณิชา  ธรรมนรภัทร 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

32 18877 นาย ชวดล  บุญอินทร์ 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

33 18878 นาย คณิต  บุตรตรา 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

34 18919 นาย วัฒนา  แก้วมงคล 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

35 19044 นาย ธีระชัย  เจริญต้นตระกูล 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

36 19087 ว่าท่ีร้อยตรี ธนาคุณ  สันติเก้ือกูลวงศ์ 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

37 19469 นางสาว นพวรรณ  ศิริมาศ 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

38 19926 นางสาว วรรณวิภา  เกษมรัตน์ 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

39 20519 นาย สุภกร  เขตมนตรี 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

40 21733 นาย ชตฤณ  ช่ืนจิตกวิน 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

41 21797 นาย ใหม่  บุญมี 11160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

รวมหน่วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จ านวน 41 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12124 นาย กิติ  นิลพริก 11190โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

2 16094 นาย อริญญ์ชวิชญ์  โกยกอบสิน 11190โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

3 16326 นาง ทาริกา  ประสมทรัพย์ 11190โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

4 16883 นาย วัทธิกร  บางบ่อ 11190โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

5 18065 นาย ณัฐพล  ฮวดสุนทร 11190โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

6 20206 นางสาว ณัฏฐศศิ  ปัญญ์พีรวัส 11190โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

รวมหน่วย โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

11190: โรงเรียนเบญจมรำชำนุสรณ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9113 นาย ไทยยงค์  เรืองไพศาล 11210ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

2 12232 นางสาว พรชุดา  มะชาลี 11210ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

3 13257 นาง พวงทิพย์  ครุนาสูง 11210ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

รวมหน่วย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

11210: ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8274 นางสาว จันทนา  ศรีพราหมณ์เวชช 11220ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

2 10449 นาง ณภาภัช  รัตนชัยเดชา 11220ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

3 11067 นาง พรรณรส  ศิระธนารัณฑ์ 11220ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

4 11348 นาง รัตนา  เหมะรัชตะ 11220ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

5 11396 นาย ก้องทภพ  แก้วศรี 11220ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

6 13058 นางสาว พรทิพย์  บุตรคีลีมาลย์ 11220ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

7 13339 นาง ปริยานุช  จุลพรหม 11220ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

8 13909 นาย ณัฎฐศักย์  สกุลพลวัน 11220ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

9 17202 นางสาว ดวงพร  เธียรประดิษฐ์ 11220ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

10 19299 นาย ปัญจภูมิ  หลาบค า 11220ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

11 19398 นางสาว วรันธร  ยองจา 11220ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

12 900670 นาย วิรัตน์  ศิระธนารัณฑ์ 11220ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

13 901030 นาง สมคิด  จิตร์อารีย์ 11220ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

รวมหน่วย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จ านวน 13 คน

11220: ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13016 นาง สุจิตรา  ต่วนนุช 11250อัตราจ้างสังกัดโรงเรียน(สพป.นบ.เขต 2หักให้)

2 13491 นาง วิริยาภรณ์  เปสะพันธ์ุ 11250อัตราจ้างสังกัดโรงเรียน(สพป.นบ.เขต 2หักให้)

3 15998 นาง พรรณิภา  จันสีนาก 11250อัตราจ้างสังกัดโรงเรียน(สพป.นบ.เขต 2หักให้)

4 16425 นาย ธงชัย  พ่วงคง 11250อัตราจ้างสังกัดโรงเรียน(สพป.นบ.เขต 2หักให้)

5 18347 นางสาว วนิดา  สุขโฉม 11250อัตราจ้างสังกัดโรงเรียน(สพป.นบ.เขต 2หักให้)

6 20188 นางสาว ภิญญาพัชณ์  แสงกระโทก 11250อัตราจ้างสังกัดโรงเรียน(สพป.นบ.เขต 2หักให้)

รวมหน่วย อัตราจ้างสังกัดโรงเรียน(สพป.นบ.เขต 2หักให้) จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

11250: อัตรำจ้ำงสังกัดโรงเรียน(สพป.นบ.เขต 2หักให้)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 7511 นาง วีรนุช  ชมกรด 11260ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

2 11938 นาง จิราภรณ์  ปานมณี 11260ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

3 13056 นาง จินตนา  จันสีนาก 11260ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

4 14635 นาง ศศิธร  สายแก้ว 11260ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

รวมหน่วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

11260: ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 10109 นาง สุธาทิพย์  เมืองสุข 12010เทศบาลนครนนทบุรี

2 11496 นาง ศศิธร  แกล้วทนง 12010เทศบาลนครนนทบุรี

3 11812 นางสาว โสนิดา  บุญฉ่ า 12010เทศบาลนครนนทบุรี

4 12160 นางสาว อารีรัตน์  ภู่อ่ิม 12010เทศบาลนครนนทบุรี

5 12991 นางสาว สุริสา  สิริจารุภัทร 12010เทศบาลนครนนทบุรี

6 13525 นาง วิจิตรา  ไผ่สุรัตน์ 12010เทศบาลนครนนทบุรี

7 13699 นาย กิตติพงษ์  แสงข า 12010เทศบาลนครนนทบุรี

8 13773 นาง น้ าอ้อย  คุ่ยโล่(อนุราช) 12010เทศบาลนครนนทบุรี

9 14186 นางสาว วีรยา  โชควิเชียรฉาย 12010เทศบาลนครนนทบุรี

10 14191 นางสาว พลอยปภัส  แหวนทองจันทร์ 12010เทศบาลนครนนทบุรี

11 14427 นาง สอางค์  วุฒิสันเทียะ 12010เทศบาลนครนนทบุรี

12 14434 นางสาว จารุวรรณ  บุญสวัสด์ิ 12010เทศบาลนครนนทบุรี

13 14452 นาง ทรงสิริ  พุ่มทับทิม 12010เทศบาลนครนนทบุรี

14 15127 นางสาว กันยารัตน์  ลักษณวร(ว.ฝาง) 12010เทศบาลนครนนทบุรี

15 16437 นาย สมมาตร  น้ าวน 12010เทศบาลนครนนทบุรี

16 16658 นางสาว จุฑามาศ  ศิริป้อง 12010เทศบาลนครนนทบุรี

17 16808 นาย คัมภีร์  พ่วงรอดพันธ์ุ 12010เทศบาลนครนนทบุรี

18 16863 ว่าท่ีร้อยตรี วัฒนา  อนันต์เจริญยศ 12010เทศบาลนครนนทบุรี

19 17317 นางสาว กนกวรรณ  ตัณศุภผล 12010เทศบาลนครนนทบุรี

20 17489 นาย เอกลักษณ์  เกิดเทศ 12010เทศบาลนครนนทบุรี

21 17646 นาง รชยา  ก าจัดภัย 12010เทศบาลนครนนทบุรี

22 17915 นาง บัวหวาน  ทองคงอ่วม 12010เทศบาลนครนนทบุรี

23 17917 นาง สุกันยา  ปุราถาเน 12010เทศบาลนครนนทบุรี

24 17933 นางสาว นฤมล  ศรีเจริญ 12010เทศบาลนครนนทบุรี

25 18281 นางสาว พัชรินทร์  มีศิริ 12010เทศบาลนครนนทบุรี

26 19541 นางสาว อัญชลี  สิงห์ศักดา 12010เทศบาลนครนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12010: เทศบำลนครนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 19686 นาย ศุภชัย  เสียงแหลม 12010เทศบาลนครนนทบุรี

28 19706 นาง ปารมี  ขันทอง 12010เทศบาลนครนนทบุรี

29 20260 นางสาว ประภาพร  ช่างเพียร 12010เทศบาลนครนนทบุรี

30 20388 นาง อมรรัตน์  อาจวิชัย 12010เทศบาลนครนนทบุรี

31 20775 นาย ณรงค์ชัย  แก้วสกุล 12010เทศบาลนครนนทบุรี

32 900944 นาย กุล  วุฒิสันเทียะ 12010เทศบาลนครนนทบุรี

รวมหน่วย เทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 32 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9409 นาง เปรมฤดี  แข็งการ 12020โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 ( วัดท้ายเมือง )

2 13060 นาง จงกลณี  แก้วมณี 12020โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 ( วัดท้ายเมือง )

3 13093 นางสาว ปณรัศม์  ธะโนลัพย์ 12020โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 ( วัดท้ายเมือง )

4 13100 นาง ศุภิดา  พิศมัย 12020โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 ( วัดท้ายเมือง )

5 13146 นาง วิรุศรา  ชุมพาลี 12020โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 ( วัดท้ายเมือง )

6 13232 นาย สมภพ  พ่วงจินดา 12020โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 ( วัดท้ายเมือง )

7 14443 นาย เกียรติศักด์ิ  พ่ึงมาสังข์ 12020โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 ( วัดท้ายเมือง )

8 14446 นาง ย่ิงลักษณ์  ยอดอ่อน 12020โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 ( วัดท้ายเมือง )

9 18791 นางสาว ชิดชนก  ใจตรง 12020โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 ( วัดท้ายเมือง )

10 19998 นางสาว สุภารัตน์  จันทร์ชีระ 12020โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 ( วัดท้ายเมือง )

11 19999 นาง ปฏิญญา  ปักขาจัง 12020โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 ( วัดท้ายเมือง )

12 20810 นาง พัชนี  สุวรรณปราโมทย์ 12020โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 ( วัดท้ายเมือง )

รวมหน่วย โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 ( วัดท้ายเมือง ) จ านวน 12 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12020: โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 ( วัดท้ำยเมือง )



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 6407 นาง จิตพร  ต้ังคุณชัยแสง 12030โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

2 10713 นาย ทศพร  บุษยากร 12030โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

3 11003 นาง นราธิป  ผลเพ่ิม 12030โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

4 11463 นาย ยุทธพงษ์  วรวุฒิ 12030โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

5 11600 นาย สมประสงค์  ศรีนาราง 12030โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

6 11811 นาย วัชรศักย์  ตรีชัย 12030โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

7 11902 นาย ปรีชา  พูลลาภ 12030โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

8 13095 นางสาว นนทลี  ศรีนนท์ 12030โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

9 13231 นางสาว พัศมณฑ์  ธนเดชากุล 12030โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

10 13526 นาย ชินนุวัฒน์  วงศ์อริยโสภณ 12030โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

11 13655 นางสาว จาตุพร  แสงถนอม 12030โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

12 14436 นาง จันทนา  งามจันทร์ 12030โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

13 16085 นาย ทรงพันธ์  จิตรเท่ียง 12030โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

14 16514 นาง จันทนา  แก้วกระจ่าง 12030โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

15 17063 นางสาว สุปัญญา  จันทรัตน์ 12030โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

16 18171 นาง เดือนฉาย  พูลลาภ 12030โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

รวมหน่วย โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต ) จ านวน 16 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12030: โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 2 ( วัดทินกรนิมิต )



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14185 นาง วัชรินทร์  อาจเอ้ือ 12040โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 ( วัดนครอินทร์ )

2 18964 นาง อุทัยวรรณ  บรรจงปรุ 12040โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 ( วัดนครอินทร์ )

รวมหน่วย โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 ( วัดนครอินทร์ ) จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12040: โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 3 ( วัดนครอินทร์ )



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8000 นางสาว พรรณพิมล  อ่ิมสุวรรณ์ 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

2 10232 นาย สมศักด์ิ  แก้วกิริยา 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

3 12564 นาง สุมาลี  เจริญรอย 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

4 12797 นาง พรมรี  งอกศิลป์ 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

5 13330 นางสาว ภาวินี  เพ็งพัด 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

6 13341 นาง วารุณี  แสงสว่าง 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

7 13553 นาย วุฒิพงษ์  ฟุ้งสวรรณ 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

8 13658 นาง ชนิดาภา  วชิรบูรณ์สุข 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

9 13659 นาย ณัฐวุฒิ  ทองค า 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

10 13896 นาย ภานุวัฒน์  ชูสืบสาย 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

11 13898 นางสาว ปิยะวัลย์  จันทรภูมี 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

12 14188 นาง กัลยรัชต์  ระวังป่า 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

13 14189 นาง ณภัค  ภูเวียง 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

14 14972 นางสาว ธนกฤตา  ร่ืนบรรเทิง(อัตราจ้าง) 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

15 15097 นางสาว นุสรา  เช้ือสมุทร์ 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

16 16058 นางสาว ชลาภา  สายมงคล 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

17 16580 นาย อนุรักษ์  ชารมาลย์ 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

18 17181 นางสาว สุภาพร  วาปีนัง 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

19 18622 นาย สิทธิศักด์ิ  คิดเข่ม 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

20 18731 นางสาว จินตนา  ไชยสิทธ์ิ 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

21 20275 นางสาว ปุณณภา  เนาวะมันต์ 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

22 20708 นางสาว นิภารัตน์  บุญเพ็ชร์ 12050โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ )

รวมหน่วย โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ ) จ านวน 22 คน

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12050: โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 ( วัดบำงแพรกเหนือ )

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12988 นาง ปิยพร  วีระกะลัส 12060โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ )

2 13129 นางสาว ดวงฤทัย  เกิดฉาย 12060โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ )

3 13500 นางสาว วิยะดา  วชิราภากร 12060โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ )

4 14437 นาง เตือนใจ  ก่อแก้ว 12060โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ )

5 15271 นาง ฐิตารีย์  ธนาปรีชากุลวัชร 12060โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ )

6 15274 นางสาว พิมพร  มากสอน 12060โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ )

7 15275 นาง ภัทรวดี  ภู่กัน 12060โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ )

8 15490 นางสาว ณิชชา  อ่อนปรางค์ 12060โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ )

9 16571 นาย ธวัชชัย  นรโคตร 12060โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ )

10 16796 นาย เงิน  เรืองสง่า 12060โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ )

11 17449 นางสาว พรศิริ  ไชยศรี 12060โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ )

12 17450 นาง สุปราณี  พืชสิงห์ 12060โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ )

13 18135 นางสาว จันทนา  รุ่งเรือง 12060โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ )

14 19911 นางสาว ราตรี  โครงกาพย์ 12060โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ )

15 20173 นาย ภาวิตร  แสงก าเลิศ 12060โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ )

รวมหน่วย โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ ) จ านวน 15 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12060: โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 5 ( ทำนสัมฤทธ์ิ )



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 2634 นาง วรรณา  สทิวะวงศ์ 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

2 6477 นาง วราภรณ์  แจ้งอรุณ 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

3 6586 นาง ณัฐสิยา  เขียวลี 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

4 6595 นาง จิตตะ  ศิริผลหลาย 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

5 6975 นาง กิตยวร  ดีทองอ่อน 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

6 7687 นาง เรณู  สังข์เผือก 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

7 7688 นาง สุภาพร  โรจน์สุวณิชกร 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

8 8493 นาง ปภาดา  มากชุมโค 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

9 9533 นาง เจือจันทร์  จุลเจือ 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

10 9745 นางสาว สุริยา  หอมจันทร์ 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

11 10087 นาย สุมานัส  อยู่ไทย 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

12 10917 นาง นลินภัสร์  โชติธรรมพัฒน์ 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

13 12019 นาง ศกุณตลา  ดีทองอ่อน 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

14 12762 นาง สธัญญา  พรหมธนรัช 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

15 13230 นาง กฤษณา  น้ าเจริญ 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

16 900047 นาย สุวัฒน์  ยอดแสง 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

17 900645 พันเอก วิชัย  กล่อมก าแหง 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

18 900680 นาย สุรชัย  พิริยชนานันท์ 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

19 900861 นาย นิวัฒน์  เรืองเดช 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

20 900945 นาย ณัฐเสฏฐ์  ชมภูแสง 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

21 900946 นาง ลักษมี  สิงห์ธวัช 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

22 900984 นาย นัฐพงศ์  รัตนพิทักษ์ 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

23 901016 นาย นพิพัฒน์  รัตนพิทักษ์ 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

24 901047 ดาบต ารวจ เพชรัตน์  นารี 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

25 901124 พันเอก นิทัศน์  รัตนพิทักษ์ 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

26 901210 นาย เสกสรร  ยอดแสง 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12070: บ ำนำญสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 901211 นาย นิรันดร์  เรืองเดช 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

28 901212 นางสาว นฤมล  เรืองเดช 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

29 901213 นาย วัชระ  เรืองเดช 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

30 901296 นางสาว สุภาพ  หาญกุลพงษ์ 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

31 901308 นาย ณัฐเวช  ยอดแสง 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

32 901330 นางสาว วริษา  กล่อมก าแหง 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

33 901331 นาย วิชิตพงศ์  กล่อมก าแหง 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

34 901416 นาย ณัฐพล  ขุนเณร 12070บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

รวมหน่วย บ านาญสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 34 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12155 นาง ปราณี  ฉ่ิงแก้ว 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

2 12486 นาย ธนบูรณ์  สังข์นาค 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

3 12914 นาย ณัฐพงศ์  ดิษฐ์สอน 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

4 13106 นาย วัชรพล  ผลนาค 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

5 13384 นางสาว วิไลวัลย์  ค าแสน 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

6 13927 นางสาว เพียงตา  ฤทธ์ิดี 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

7 14741 นาย เฉลียว  วิเศษศรี 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

8 16219 นาง บรรจง  สมัครรัฐกิจ 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

9 16220 นาย สมโภชน์  รัตนไพบูลย์ 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

10 16647 นาย ชยกร  ก าทรัพย์ 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

11 16904 นางสาว เอ้ืองฟ้า  คูณแสง 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

12 17359 นาง พรนิภา  อินมี 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

13 17660 นาย วีรศักด์ิ  จันทรี 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

14 18925 นางสาว นิจวรรณ  พระราชอินทร์ 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

15 20051 นางสาว ชนาภา  เรืองศรี 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

16 20720 นางสาว ปราณี  นพพวง 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

17 900682 นาย ธนะพันธ์  คล้ายแพร 12080เทศบาลเมืองบางบัวทอง

รวมหน่วย เทศบาลเมืองบางบัวทอง จ านวน 17 คน

12080: เทศบำลเมืองบำงบัวทอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 1815 นาง วรรณพร  ศุภนคร 12081บ านาญสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

2 6976 นาง กัลยา  ไวจรรยา 12081บ านาญสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

3 7665 นาง ทิพยรัตน์  พูลอ้อย 12081บ านาญสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

4 8651 นาง สุทธิวัลย์  ฤทธิภักดี 12081บ านาญสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

5 11453 นาย สุเทพ  สิงห์โต 12081บ านาญสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

6 11599 นาง พิชามญช์ุ  วานิชดี 12081บ านาญสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

รวมหน่วย บ านาญสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12081: บ ำนำญสังกัดเทศบำลเมืองบำงบัวทอง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 10502 นาง ศุภลักษณ์  ศรีนาราง 12090โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

2 13127 นางสาว ทองพูล  หุตะวัฒนะ 12090โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

3 14768 นางสาว พรวดี  กองเต็ม 12090โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

4 17732 นางสาว จันทร์จิรา  หม่าตระกูล 12090โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

รวมหน่วย โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12090: โรงเรียนเทศบำลวัดละหำร



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18021 นาย ณัฐพร  ทองอ่อน 12100เทศบาลเมืองบางบัวทอง(นนท์ประสิทธ์ิวิทยา)

รวมหน่วย เทศบาลเมืองบางบัวทอง(นนท์ประสิทธ์ิวิทยา) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12100: เทศบำลเมืองบำงบัวทอง(นนท์ประสิทธ์ิวิทยำ)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15498 นาง ดวงดาว  คงค า 12120เทศบาลนครปากเกร็ด

2 16867 นางสาว สุดารัตน์  จันทะโก 12120เทศบาลนครปากเกร็ด

3 17621 นาง เพียรพรรณ  คงพัฒน์ยืน 12120เทศบาลนครปากเกร็ด

4 19345 นาง เข็มทอง  ดวงเอ้ย(วัดผาสุกมณีจักร) 12120เทศบาลนครปากเกร็ด

5 20727 นางสาว จุฑามาศ  แก่นเพ็ชร 12120เทศบาลนครปากเกร็ด

รวมหน่วย เทศบาลนครปากเกร็ด จ านวน 5 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12120: เทศบำลนครปำกเกร็ด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 19294 นางสาว บุญศรี  จันทะดวง 12130เทศบาลบางกรวย

รวมหน่วย เทศบาลบางกรวย จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12130: เทศบำลบำงกรวย



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12571 นาย สุนทร  กุฎีพันธ์ 12150โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม

2 13819 นางสาว ช่ืนชม  น่ิมนวล 12150โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม

3 15212 นางสาว ปิยะนุช  ทองสวัสด์ิ 12150โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม

4 15360 นางสาว ประนอมศรี  ก้อนค า 12150โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม

5 18421 นางสาว เกศริน  จันทร์สุรไพโรจน์ 12150โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม

6 19351 นางสาว พรพิมล  โภคาสัมฤทธ์ิ 12150โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม

7 19352 นาย วิสิษฐ์ศักด์ิ  ย้ิมสุข 12150โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม

รวมหน่วย โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม จ านวน 7 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12150: โรงเรียนเทศบำลปลำยบำงวัดสุนทรธรรมมิกำรำม



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 10001 นาย สุวิทย์  สุขเอม 12170โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

2 16659 นาย ส าราญ  อยู่รักษ์ 12170โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

3 16873 นาง ประไพ  มงคลวิวัฒน์ 12170โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

รวมหน่วย โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม จ านวน 3 คน

12170: โรงเรียนเทศบำลปลำยบำงวัดอุบลวนำรำม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13985 นาย เฉลิมเกียรติ  มงคลวิวัฒน์ 12180โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

2 15277 นางสาว สมคิด  เสนีย์วงค์ 12180โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

รวมหน่วย โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12180: โรงเรียนเทศบำลปลำยบำงวัดโบสถ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13101 นาง นุชนันท์  สมบุญธวงษ์ 12190โรงเรียนเทศบาลวัดบ่อ(นันทวิทยา)

2 13441 นาง วราภรณ์  กอสันเทียะ 12190โรงเรียนเทศบาลวัดบ่อ(นันทวิทยา)

3 14066 นาง รัติยา  ศรีจงใจ 12190โรงเรียนเทศบาลวัดบ่อ(นันทวิทยา)

4 14159 นางสาว สุภาพร  คนกล้า 12190โรงเรียนเทศบาลวัดบ่อ(นันทวิทยา)

5 15251 นาย อัธชัย  เหลือมพล 12190โรงเรียนเทศบาลวัดบ่อ(นันทวิทยา)

6 16570 นาย สนธิรักษ์  แดงมณี 12190โรงเรียนเทศบาลวัดบ่อ(นันทวิทยา)

7 17192 นาง วรินทร  ชูเมือง 12190โรงเรียนเทศบาลวัดบ่อ(นันทวิทยา)

8 901079 นาย ประมวล  บังใบ 12190โรงเรียนเทศบาลวัดบ่อ(นันทวิทยา)

9 901106 นาง เทียม  บังใบ 12190โรงเรียนเทศบาลวัดบ่อ(นันทวิทยา)

10 901415 นาย บุณยรัตน์  ศรีจงใจ 12190โรงเรียนเทศบาลวัดบ่อ(นันทวิทยา)

รวมหน่วย โรงเรียนเทศบาลวัดบ่อ(นันทวิทยา) จ านวน 10 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12190: โรงเรียนเทศบำลวัดบ่อ(นันทวิทยำ)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18630 นางสาว ปริชาติ  โพธ์ิใบงาม 12210โรงเรียนเทศบาลวัดกู้

2 22048 นางสาว นิตยา  พระแก้ว 12210โรงเรียนเทศบาลวัดกู้

รวมหน่วย โรงเรียนเทศบาลวัดกู้ จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12210: โรงเรียนเทศบำลวัดกู้



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16572 นาง นุชศรา  พันธุนาคิน 12220โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกล้ียง

2 19722 นาง สมจิต  มงคลอัตตะสาร 12220โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกล้ียง

รวมหน่วย โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกล้ียง จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12220: โรงเรียนเทศบำลปลำยบำงวัดส้มเกล้ียง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12385 นาง ปรียา  สาแหยม 12230เทศบาลต าบลบางม่วง

2 15130 นาง พนอพันธ์  นิธินันทน์ 12230เทศบาลต าบลบางม่วง

3 15131 นาง สมจิตต์  ชะดี 12230เทศบาลต าบลบางม่วง

4 17069 นาง พิศมัย  ทองเนียม 12230เทศบาลต าบลบางม่วง

รวมหน่วย เทศบาลต าบลบางม่วง จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12230: เทศบำลต ำบลบำงม่วง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14404 นางสาว พิมพ์วิไล  สุวรรณเทพ 12240โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บ ารุง

2 15205 นางสาว ณัฐภรณ์  แก่นกลางดอน 12240โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บ ารุง

3 16174 นางสาว พรภนา  สุอังคะวาทิน 12240โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บ ารุง

4 17087 นางสาว ศศินา  คงเจริญ 12240โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บ ารุง

5 17088 นางสาว สาวิณี  บุญธรรม 12240โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บ ารุง

6 17201 นางสาว สุภาพร  ตราทิพย์ 12240โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บ ารุง

7 19057 นาง ประภาพรรณ  วงษ์ปัน 12240โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บ ารุง

8 19391 นาย ธีรวัฒน์  สมเพาะ 12240โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บ ารุง

รวมหน่วย โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บ ารุง จ านวน 8 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12240: โรงเรียนเทศบำลปลำยบำงวัดโคนอนรำษฎร์บ ำรุง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12428 นางสาว สมศรี  คงวัดใหม่ 12250เทศบาลต าบลไทรน้อย

2 18912 นางสาว สุพัตรา  ปานเฟือง 12250เทศบาลต าบลไทรน้อย

รวมหน่วย เทศบาลต าบลไทรน้อย จ านวน 2 คน

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12250: เทศบำลต ำบลไทรน้อย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17637 นางสาว กรรณิกา  กรุณาฤทธิโยธิน 12260เทศบาลต าบลบางใหญ่

รวมหน่วย เทศบาลต าบลบางใหญ่ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12260: เทศบำลต ำบลบำงใหญ่



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17209 นาง มลฤดี  พ่วงแพ 12290เทศบาลต าบลเสาธงหิน

2 20712 นาง ธัญณภัช  เวชสิทธ์ิ 12290เทศบาลต าบลเสาธงหิน

รวมหน่วย เทศบาลต าบลเสาธงหิน จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12290: เทศบำลต ำบลเสำธงหิน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14631 นาง ชนิฏฐา  มากวิสัย 12320เทศบาลเมืองพิมลราช

2 15581 นาง ชนัดดา  โตเอ่ียม 12320เทศบาลเมืองพิมลราช

3 18582 นางสาว ปัณณภรณ์  รัตนบัณฑิตสกุล 12320เทศบาลเมืองพิมลราช

4 19984 นางสาว ปรียาภา  หม่ันจิตร์ 12320เทศบาลเมืองพิมลราช

5 20793 นางสาว จิรภา  ค าแก้ว 12320เทศบาลเมืองพิมลราช

รวมหน่วย เทศบาลเมืองพิมลราช จ านวน 5 คน

12320: เทศบำลเมืองพิมลรำช

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 11468 นาง วาสนา  เสริฐสอน 12330เทศบาลต าบลบางพลับ

รวมหน่วย เทศบาลต าบลบางพลับ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12330: เทศบำลต ำบลบำงพลับ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 10783 นาย สมพล  เท่ียงธรรม 12340โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

2 13147 นางสาว ประนัดดา  วนวาล 12340โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

3 14341 นาย พงษ์ทัศน์  หิรัญอร 12340โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

4 18062 ว่าท่ีร้อยตรี ธนกฤต  อินเล้ียง 12340โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

5 18134 นางสาว พรทิพย์  มีผิว 12340โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

6 19320 นาย บรรจบ  ญาณนาม 12340โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

7 901513 นาง ลัดดา  วนวาล 12340โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

รวมหน่วย โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ านวน 7 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12340: โรงเรียนกีฬำนครนนท์วิทยำ 6



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14576 นาง ระลึก  วงศ์อุดม(คล้ายสอนฯ) 12350เทศบาลเมืองบางคูรัด

2 19761 นาย มาศพงษ์  พรหมย้ิมแย้ม 12350เทศบาลเมืองบางคูรัด

รวมหน่วย เทศบาลเมืองบางคูรัด จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12350: เทศบำลเมืองบำงคูรัด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 19190 นาง อรพินท์  กล่ินช้าง 12361เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง(สหศึกษาบางบัวทอง)

รวมหน่วย เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง(สหศึกษาบางบัวทอง) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

12361: เทศบำลเมืองใหม่บำงบัวทอง(สหศึกษำบำงบัวทอง)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 1893 นาย วิชัย  ทรัพย์ขวัญ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

2 2029 นาย บุญเหลือ  นิลโต 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

3 5028 นาย พุฒิชัย  กันตรง 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

4 5177 นาง ชัชมน  เกิดผล 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

5 5307 นาง สมจิตร์  กิตินาม 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

6 5911 นาย ชูศรี  แดงโชติ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

7 6383 นาย อมรศักด์ิ  ศรีสุวรรณ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

8 7245 นาง ณพิธิพร  สมบูรณ์สุข 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

9 7265 นาง อนิตา  ชุ่มมี 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

10 8454 นาย ศรินทร  แสงแก้ว 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

11 8456 นาย บุญราย  สทิวะวงศ์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

12 8720 นาย สมควร  เอ่ียมแจ๋ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

13 9077 นาง สุวรรณี  พรหมประสิทธ์ิ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

14 9105 นาย วิทยา  ศรีชมภู 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

15 9162 นาย บุญโฮม  จิตรสังวร 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

16 9332 นาง สุนันท์  แสงค า 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

17 9421 นาง วิภา  ภูต้องใจ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

18 9456 นางสาว ระพีพร  แก้วกระจ่าง 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

19 9471 นาง พิมพา  ม่วงศิริธรรม 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

20 9565 นางสาว กัลยา  ทรัพย์ส าอางค์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

21 9619 นาง ผุสดี  บุญแท้ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

22 9621 นางสาว จีรานาถ  เคยเค้า 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

23 9749 นาง อัมพรพรรณ  รักษพรรณ์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

24 9793 นางสาว สุภารัตน์  โนโชติ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

25 9797 นาง สมสกุล  ระแหง 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

26 9902 นาง ธิดา  ฤทธาภัย 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

13010: บ ำนำญช ำระท่ีสหกรณ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 9972 นางสาว ยุวลักษณ์  คงสินธ์ุ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

28 10084 นาง รุ่งนภา  รุ่งเรืองศิลป์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

29 10123 นาย สุวัฒน์  กระดาษ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

30 10561 นาย ปพน  สมประสงค์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

31 10595 นาง ทัศนีย์  ทองไพบูลย์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

32 10709 นาย ไสว  แฮวอู 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

33 11141 นางสาว เฮคีบ้ี  โทยูคันโก 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

34 11300 นางสาว กานดา  ธีระทองค า 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

35 11354 นาย ทรงชัย  สุทธิพันธ์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

36 11568 นาย บัวริน  ธงลอย 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

37 11612 นาย นพพร  พิพิธจันทร์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

38 11776 นาง วรินทร์  ทัพชัย 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

39 12051 นาง สมปอง  จิตต์เจริญ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

40 12131 นาง อ าภา  สมใจ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

41 12162 นาย สุรัตน์  ชยธวัช 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

42 12876 นาย โอภาส  มะลิวัลย์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

43 13669 นาง อุไรวรรณ  พุทธางกูร 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

44 13745 นาง อัญชลีพร  นัยอนันต์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

45 13768 นาง เพ็ชรา  ดิษฐผล(กลาโหม) 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

46 14444 นาง จุฑากาญจน์  โพธ์ิสินธ์ุชัย 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

47 14760 นาง สุคันธรี  แสงตะวัน 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

48 15051 นาง เพ็ญศรี  น้อยอ าแพง 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

49 15162 นาง จรัมพร  สุวรรณวัฒนะ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

50 15556 นาง อรนิตย์  แย้มอุทัย 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

51 17200 นาง พจนีย์  อ๊ึงพานิชย์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

52 17721 นาง วิไลวรรณ  นวลละออง 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

53 19332 นางสาว สุนิพาพร  ศรีสมพงษ์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

54 19985 นาง อุไรวรรณ  ศักด์ิแก้ว 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

55 900012 นาง สุณี  วีรงคเสนีย์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

56 900076 ร้อยโท ปราโมทย์  โมอ่อน 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

57 900100 นาง ทิพาภรณ์  แจ่มสว่าง 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

58 900132 นาย ชัยกฤษณ์  ปล้ืมวีระจิตต์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

59 900171 นาง จีรวรรณ  ภู่ค ามี 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

60 900235 นาง วิยะดา  วรประเสริฐ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

61 900264 นาย มนัสปพน  โกกิม 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

62 900277 นาง เขียน  คล้ายพิทักษ์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

63 900278 นาง สงิม  โพธิสิทธ์ิ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

64 900339 นาย สาโรช  โสภณางกูร 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

65 900343 พันจ่าอากาศเอก มานิตย์  อาทิตย์เท่ียง 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

66 900370 นาง สถาพร  จันทนโอ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

67 900379 นาย สุทธิชัย  จามรโชติ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

68 900426 นาย ค าพัน  ดวงอุปะ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

69 900427 นาง เสง่ียม  ยุ่นสมาน(สมทบบุญธรรม) 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

70 900447 นาย แพง  พวงเกตุ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

71 900502 นาย ประเสริฐ  สองเมือง 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

72 900596 นาย เสง่ียม  มาหม่ืนไวย 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

73 900704 นาย ประมวล  พ่ึงน่ิม 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

74 900758 นาย ทวนชัย  ลมูลสว่าง 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

75 900787 นาย ทองพันธ์  ค าแก่น 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

76 900835 นาวาตรี ถาวร  สุนทรารักษ์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

77 900848 นาย ชิงชัย  สุขสมาน 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

78 900856 นาง สงวน  สะและ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

79 900868 นาง สุวรรณ  แดงโชติ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

80 900874 นาย สุพนธ์  เช้ือเพ็ง 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

81 900909 นาย ไวภพ  สุทธิวงศ์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

82 900940 พันเอก ด าริห์  จรดล 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

83 900975 นางสาว นพกร  ประจงพิมพ์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

84 900992 นาย พีรดลย์  ศรียะวงษ์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

85 901056 นาง สุวภีร์  วรจ าปา 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

86 901095 นาง รจนา  ภูตาโก 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

87 901206 นาย บัณฑิตย์  สินสถิตย์โรจน์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

88 901250 นาย มานิตย์  บรรจงใหม่ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

89 901260 นาง ทิพพ์พิชญ์ชา  เม้ยชม 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

90 901429 นาย ภูมิลาภ  โพธ์ิร่มเย็น 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

91 901548 นางสาว อนงค์  บรรจงใหม่ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

92 901549 นางสาว สาวิตรี  บรรจงใหม่ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

93 901652 นางสาว กุลธรา  ฉิมพิบูลย์ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

94 901654 นาย กฤษณะ  นกยูงทอง 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

95 901758 นาย พิรุฬห์  เพียรประสิทธ์ิ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

96 901806 นางสาว พรรณเกษม  แผ่พร 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

97 901843 นาง อ าไพวรรณ  พลาจิณ 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

98 901844 นาง กัลยา  แสงเรือง 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

99 901872 นาง ทิพย์สุดา  เชิงทอง 13010บ านาญช าระท่ีสหกรณ์

รวมหน่วย บ านาญช าระท่ีสหกรณ์ จ านวน 99 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 439 นาย จ ารัส  รักเดช 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

2 807 นาง อ าพล  ขาวเอ่ียม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

3 867 นาง อโศก  วรรณสว่าง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

4 1020 นาง สนิท  อังสุมาลิน 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

5 1118 นาง ศศิ  เปรมสาย 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

6 1402 นาง รุจี  สุขเสมอ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

7 1490 นางสาว จันทร์เพ็ญ  วุฒิชัย 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

8 1513 นาง อัญชัญ  ธรรมชูเชาวรัตน์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

9 1816 นาย มนู  นามศรี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

10 2043 นาย พยนต์  ทองแย้ม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

11 2144 นาง ศกวรรณ  ทัพภะพยัคฆ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

12 2290 นาย บุญธรรม  ศรีข า 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

13 2298 นาย สมหวัง  เทศเซ็น 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

14 2444 นาง พรทิพย์  แก้วศรี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

15 2496 นาย ค ามูล  จันทวงศ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

16 2558 นาย สิทธิพร  ข าแป้ง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

17 2800 นาง เครือมาศ  เทพพานิช 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

18 2906 นาง วิยดา  ภูวงศ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

19 2967 นาย ชูชาติ  ชัยบุรินทร์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

20 3021 นาย ประสิทธ์ิ  ฮ่ันไพศาล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

21 3108 นาง อดิพรรณ  ประจวบเหมาะ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

22 3146 นาง ดารณี  บ ารุงผล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

23 3272 นาย บุญเก้ือ  ชมฉ่ า 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

24 3292 นาง กาญจนา  ข านนท์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

25 3374 นาง โศภิษฐ์  สิมาสฤษฎ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

26 3412 นาย ระดม  จ่ันลา 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

13040: บ ำนำญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลำง)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 3424 นาย ประจักษ์  พันธ์สอ้ิง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

28 3462 นาง ละออ  เต่งภาวดี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

29 3498 นาง สุจินตนา  แสนสุข 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

30 3550 นาง ยาใจ  เทศเซ็น 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

31 3560 นาง ทัศพรรษ  แสงจันทร์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

32 3611 นาย วิรัช  สวัสด์ิวงศ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

33 3767 นาง กัญญา  ชัยพรภัทร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

34 3779 นาง กัลยา  ค าคม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

35 3891 นาง มณี  ช่อล าไย 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

36 3907 นาย สาโรช  ม่ิงเมือง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

37 4043 นาง นันทรัตน์  อดุงจงรักษ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

38 4138 นาย ธีรชัย  คงเจริญจิตติกุล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

39 4269 นาง อริสา  แจ้งสว่าง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

40 4272 นาย สนอง  ตรงเท่ียง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

41 4324 นาง ดวงพร  รัตนจันทร์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

42 4480 นาย น้อย  ชมส าเนียง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

43 4599 นาง สายภิรมย์  จันทมาศ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

44 4737 นางสาว รัชฏา  วิทยานนท์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

45 4739 นาง บุญทรัพย์  ศิริประภาธร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

46 4762 นาง ลัดดา  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

47 4765 นาง ปรียา  อมรสิงห์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

48 4799 นาง ดวงรัตน์  รักทอง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

49 4913 นาง ฐิติยา  กวีภัทรนนท์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

50 4938 นาย เกษมศักด์ิ  เริงโกสุม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

51 4994 นาย ปรีชา  สินหนัง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

52 4999 นางสาว ราศรี  คนคง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

53 5136 นาง จรูญศรี  จ้ีเพ็ชร์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

54 5223 นาง ฐิติทิพย์  วิชากรกุล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

55 5270 นางสาว รัตนา  คงไทย 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

56 5334 นาง จินดา  เรืองหนู 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

57 5383 นางสาว ปวีณ  อ่ิมช่ืน 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

58 5471 นางสาว อัญชลี  ยอดเพ็ชร์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

59 5553 หม่อมหลวง พรทิพย์  บุญวิริยะ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

60 5555 นาง อรพินท์  ทองเอ่ียม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

61 5579 นางสาว สวรรค์ใจ  ย้ิมเจริญ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

62 5705 นาง พรทิพา  เพชรศร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

63 5732 นาง ชยวรงค์  นิจผล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

64 5755 นาย นวน  อัติบุตร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

65 5812 นาง บุนนาค  ธรรมศักดากร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

66 5836 นาง สงวน  ค าภานุช 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

67 5927 นาง พรทิพย์  อาจแก้ว 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

68 5933 นาง พวงมาลัย  ศรีขาว 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

69 6149 นาย กรีฑา  ฤทธาภัย 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

70 6155 นาง วิไลวรรณ  สันติรุ่งเรือง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

71 6239 นาย เจริญ  คงพลอย 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

72 6272 นาง อมรรัตน์  มุสิกะพันธ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

73 6335 นาง กรองจิตร  เบญจรงค์รัตน์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

74 6379 นาง อารมณ์  ทองสงค์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

75 6390 นาย โสภณ  สุขมาก 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

76 6412 นาง จริยา  ธรรมประทีป 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

77 6490 นาง ประพิศ  แสงวิจิตร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

78 6509 นาง พิมพา  ศรีสุวรรณกาฬ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

79 6541 นาง ดวงวิภา  ศรีขวัญ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

80 6647 นาง สารีย์  หอเพชรรุ่งเรือง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

81 6671 นาง มณีลักษณ์  แพงดี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

82 6715 นาง สุพัตรา  จินตะเวช 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

83 6743 นาย มนัส  แพรใบศรี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

84 6791 นางสาว สุดา  ชาตรีนันท์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

85 7248 นาง พรพิศ  แจ้งอ่ิม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

86 7264 นาง เจริญพร  ธรรมนิตยกุล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

87 7303 นาง รัตนาวรรณ  เจริญกิตติวงศ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

88 7307 นาย พลัฏฐ์  สุวรรณสิทธ์ิ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

89 7334 นาย สมหมาย  กิณาชาติ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

90 7393 นาง อุไรวรรณ  รัตนสมบัติ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

91 7412 นาย พลศิลป์  หวังกิจ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

92 7445 นาง จารุวรรณ  ด้วงหร่าย 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

93 7591 นาย ประยูร  พูลเกตุ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

94 7795 นาย ชูชีพ  กัณหา 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

95 7923 นาย ประทีป  ต่ายจันทร์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

96 7976 นางสาว กัลยาณี  ถนอมแก้ว 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

97 8028 นาย ศุภชัย  ชัฏสุวรรณ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

98 8157 นาง รัตนา  พงษ์บุปผา 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

99 8158 นาง พูนสิริ  พลดุล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

100 8223 นาง จิราวรรณ  สะวานนท์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

101 8272 นาย จ านงค์  วิลาวรรณ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

102 8402 นาย ประจักษ์  รัตนวิจิตร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

103 8526 นาง วาริณี  แม้นกล่ินเนียม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

104 8537 นาง มารศรี  ทิพย์อุดร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

105 8619 นาย ศักดา  ลายนอก 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

106 8868 นาง สมศิริ  กล่ินสอน 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

107 8980 นาง ยุวนุช  สุกัน 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

108 9046 นาย สมพงษ์  วิชชุปัญญาพาณิชย์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

109 9093 นาง บุษบา  พรหมพันธ์ุ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

110 9174 นาง แจ่มจันทร์  ทองคุ้ม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

111 9199 นาง วราภรณ์  ภูวิภิรมย์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

112 9287 นาง เบญจมาศ  สุชาติพงศ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

113 9317 นาง เนตรนภิศ  บ้านศาลเจ้า 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

114 9351 นาง อารีย์  ด ารงถิรคุณ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

115 9525 นาย สุรัจ  อัครวัณ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

116 9590 นางสาว พิไลวรรณ  สุทธิไสย 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

117 9728 นาง อุษา  เพ็งสุข 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

118 9732 นาง ยุพา  เกรัมย์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

119 10010 นาง เจริญ  เฟ่ืองจันทร์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

120 10015 นาง ผ่องใส  ถาวรจักร์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

121 10394 นาง โขมพัสตร์  ศรีดุษฎี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

122 10485 นางสาว ปกิตตา  ทรวงชมพันธ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

123 10604 นาง อุไรวรรณ  ซ่ือวาจา 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

124 10665 นาง จินตนา  ทิพยมนตรี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

125 10672 นาย ธีระ  เล้ารัตนอารีย์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

126 10785 นาง วิมลรัตน์  ภัทราคม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

127 10824 นางสาว กรรณิการ์  เจริญทรัพย์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

128 10860 นาย วิสูตร  ถนอมนาค 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

129 10905 นาง เสาวภา  เชาว์ศิลป์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

130 10993 นาง สมจิตร  จันทราช 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

131 10998 นาย ประสิทธ์ิ  สุขม่วง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

132 11047 นาง สิริเกษ  เผ่าสุวรรณ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

133 11127 นาง สมปอง  แช่มช่ืน 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

134 11137 นาง มณฑา  พัววิริยะพันธ์ุ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

135 11244 นาง วิไลวรรณ  มณเฑียร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

136 11252 นาย ประเสริฐ  เล้ารัตนอารีย์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

137 11294 นาง พัจนีย์  เกตุแย้ม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

138 11455 นาง แขโศภิษฐ์  พลอยบุษย์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

139 11527 นาง บุษบง  พรหมรุ่งเรือง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

140 11572 นาง อภิรดี  วัชรวิทูร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

141 11573 นาย สมบูรณ์  สุขเกษม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

142 11718 นาง วิรินวรรณ์  พรรณบัว 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

143 11788 นางสาว วิไล  ศรัทธาพุทธ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

144 11794 นาง เพียงพิมพ์  โรจนวิภาต 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

145 11809 นาง พัชรี  มะลิวัลย์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

146 11900 นาย จงใจ  สงวนแก้ว 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

147 12024 นาง บุญย่ิง  มงคลลักษณ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

148 12033 นาง ชนิดา  ประถมบูรณ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

149 12107 นาง สุวลี  พฤฒิพรหม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

150 12118 นาง จินตนา  หงส์เจริญ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

151 12153 นาย พรชัย  วิชากรกุล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

152 12180 นาย บ ารุง  ไทยประยูร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

153 12190 นาย วิโรจน์  กลัดแพ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

154 12203 นาย ชาญ  บัณฑิตสิงห์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

155 12251 นาย ภิญญู  นันทิญาหิรัญ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

156 12429 นาง ผกายรัตน์  จันทโรธรณ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

157 12716 นาง ดวงเนตร  คงสมบูรณ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

158 12718 นาง นิชาวี  เชิดชิด 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

159 12812 นาย อนุวัฒน์  เจียรวิบูลย์สุข 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

160 12824 นาย ณัฐกิต์ิ  นันทวนิช 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

161 12874 นาง สุพรรณี  ลัภนะวรรณ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

162 13088 นาง ฐานิตา  เปรมปรีดา 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

163 13333 นาง ภาพรรณ  สังขพงษ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

164 13334 นาย สันติ  สุวรรณหงษ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

165 13427 นาง อารี  สุขพันธ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

166 13487 นาง ชูศรี  กล่ินอ่วม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

167 13674 นาง ประทุมพร  เกิดสิน 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

168 14042 นาง จันทะสินธ์ุ  ปานหลิม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

169 14776 นาง จิตตราภรณ์  กลัดเพ็ชร์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

170 15287 นาง จันทร์จรัสศรี  พุ่มไสว 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

171 17587 นาง กัญญา  เท่ียงดี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)
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172 19040 นาย ส าเภา  นามเมือง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

173 19380 นาง ลัดดาวัลย์  บุพพาวงศ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

174 19714 นาง ภาสิกา  พรรณพัฒน์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

175 900002 นาย วิชา  เชาวศิลป์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

176 900015 นาย ดุษฎี  กาญจนานนท์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

177 900019 นาย ดิเรก  ธรรมนิยม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

178 900025 นาย นพรัตน์  อิศรัตน์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

179 900027 นาย ประกอบ  มากปรี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

180 900030 นาง บุญชู  ดาวศรี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

181 900031 นาย สุจินต์  ทองสิงห์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

182 900055 นาง กฤษณา  ศิริพัฒน์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

183 900082 นาย พรชัย  โกศัลวัฒน์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

184 900094 นาง ประภัสสร  นามวงศ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

185 900103 นาย สุรเวท  ธีระประสาธน์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

186 900106 นาย กุลชาติ  ภูวิภิรมย์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

187 900107 นาย นพดล  ศรีตัณฑ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

188 900119 นาย จรูญ  รนต์ละออง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

189 900136 นาย ปวงพล  ภัทรากร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

190 900143 นาย สมพิศ  อ่อนหัด 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

191 900144 นาย พยัพ  โลหิตหาญ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

192 900149 นาย ธงยุทธ  ศัลยวุฒิ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

193 900169 นาย เอนก  แป้นเอม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

194 900176 พันเอก ทวีสิน  ศรีสะอาด 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

195 900185 นาย ระวิง  ช่อล าไย 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

196 900186 นาย บุญช่วย  วัฒนเมธากุล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

197 900187 นาง ทองชุบ  ก้อนทอง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

198 900188 พลตรี ชุมพล  ปัญจมะวัต 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

199 900194 นาย ศิริโรจน์  ชุณหขจร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

200 900195 นาย ไพทัศน์  ฐิติธนาวนิช 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)
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201 900204 นาย ภิญโญ  เท่ียงดี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

202 900206 นาย สนอง  เอ่ียมนาม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

203 900220 นาย ส าราญ  ชูวาพิทักษ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

204 900250 นาง อุทัยวรรณ  ปูรณานุนาค 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

205 900271 นาง สายพิน  ขันตี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

206 900284 นาย เชาวลิต  นวลพันธ์ุช่ืน 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

207 900292 นาย ณฐพงษ์  กฤษณะไกรวุฒิ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

208 900295 พันโท ประชาญ  บุญรัตน์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

209 900297 นาย มนตรี  ตระกูลแพทย์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

210 900311 นาย ชาญชัย  ทิพย์ธนทรัพย์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

211 900318 นาย วิชัย  วรพิชโยทัย 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

212 900319 นาย ประเทือง  ขาวเอ่ียม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

213 900331 พันต ารวจเอก ปราโมทย์  พรหมรุ่งเรือง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

214 900332 นาย มงคล  แสวงผล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

215 900335 นาย รณชัย  วรรณเสวก 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

216 900336 นาย ถาวร  งามอภิสิทธ์ิ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

217 900341 นาย ดิเรก  แถมพยัคฆ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

218 900351 นาย ชัย  จิวรกุล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

219 900358 พันต ารวจโท อภิชาติ  จันทน์มุข 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

220 900361 นาย บุญชู  พรมตุ๊ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

221 900389 นาย ปกรณ์  บุญญกูล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

222 900394 นาย สถิตย์  ศรีสุพรรณ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

223 900406 นาย สุชิน  ส าราญสุข 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

224 900415 นาย ไพบูลย์  แจ้งอ่ิม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

225 900416 นาย วิชัย  ไวทย์รุ่งโรจน์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

226 900418 นาง มณีรัตน์  ทองแย้ม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

227 900432 นาง พรรณี  รัตนวงศ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

228 900439 นาง เรณู  ชัฏสุวรรณ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

229 900452 นาง มนฤทัย  ศรีรัตน์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)
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230 900465 นาย อ าพล  มณเฑียร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

231 900480 นาง จ าปา  คงเจริญจิตติกุล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

232 900503 นาย พัลลภ  พิสิษฐ์สังฆการ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

233 900506 นาง เสง่ียม  ข าแป้ง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

234 900517 นาย ชาฌณรงค์  มีธะระ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

235 900522 นาย บุญส่ัง  กลุฉันท์วิทย์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

236 900526 นาง สมถวิล  รัตนอุบล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

237 900536 นาย ชลอ  มาสุทธิธรรม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

238 900541 นาง บังอร  อุ่นอบ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

239 900545 นาย สมทบ  สุกัน 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

240 900579 นาย สม  พฤฒิพรหม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

241 900585 นาง มาลี  งามลักษณ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

242 900592 นาย ทรงศักด์ิ  สุวัฒนะ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

243 900594 นาย เดช  นิภาศิริกุล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

244 900595 นาย จรูญ  เอ่ียมทิม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

245 900600 ร้อยโท วิรัช  สุนัย 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

246 900601 นาย อดุลย์  อุณหชาติ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

247 900615 นาวาอากาศตรี สมนึก  เกตุแย้ม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

248 900617 นาย ด ารง  เด่ียวพานิช 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

249 900653 พันต ารวจโท พรหม  ชลวิทย์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

250 900699 นาย อ านวย  พ่วงขวัญ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

251 900707 นาย อนุชิต  สุวรรณธาดา 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

252 900715 นาง รุ่งนภา  เรืองฤทธ์ิ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

253 900720 นาย ยงยุทธ  ม่วงลาย 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

254 900722 นาย ฉลอง  การะนุต 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

255 900725 นาง เจิมจิตต์  นิพันธ์ประศาสน์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

256 900729 ร้อยต ารวจตรี อนุดล  โพธ์ิไพชยนต์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

257 900732 นาวาโท สมพงษ์  ศรีขาว 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

258 900751 นาง ลัดดา  สมัยส์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

259 900753 นาย พูลศักด์ิ  วัฒนศัพท์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

260 900763 นาย สิรินทร์  เฉลิมวัฒน์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

261 900768 นาย จรัล  เต่งภาวดี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

262 900769 นาย บวร  ทับรุ่ง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

263 900786 รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  สุทธิประสิทธ์ิ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

264 900791 นาย ประสาน  บุญยะเผือก 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

265 900798 นาย สนอง  ประสิทธิผล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

266 900825 นาย ไกรสีห์  สุวรรณานนท์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

267 900841 นาง สมศรี  สุขประเสริฐ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

268 900843 นาย อนันต์  บุญเจริญ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

269 900845 พลอากาศโท ณัฐพงศ์  เอ่ียมธรรมชาติ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

270 900847 นาย สมศักด์ิ  บุญวัฒนานนท์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

271 900849 นาง จ ารุญ  อัติบุตร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

272 900857 นาง วัฒนา  ธรรมนิตยกุล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

273 900866 นาวาเอก ประทีป  ดิษยบุตร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

274 900867 นาย วิจิตร  ธรรมภิบาลอุดม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

275 900869 เรืออากาศเอก วิเชียร  จบศรี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

276 900870 นาย สุวัฒน์  ไวจรรยา 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

277 900878 นาย ส าเนา  ชัยพรภัทร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

278 900881 นาย ประมุข  วุฒิพงษ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

279 900883 นาย ธีรศักด์ิ  ฉิมคล้าย 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

280 900884 นาย ราเชนทร์  ใสสุก 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

281 900954 นาง สมมาตร  โฉมจันทร์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

282 900960 นางสาว วิภาดา  แก่นพรหมมา 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

283 900962 นางสาว สุภาวดี  พานทอง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

284 900963 นาย ชวลิต  นวมทอง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

285 900964 พลโท ชาญชัย  ส่งเจริญ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

286 900965 นาย รังษี  ธรรมนิยม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

287 900966 นาย ด าเกิง  ธรรมนิยม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)
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288 900998 นาย จารุเชฏฐ์  เรืองสุวรรณ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

289 901000 นาง พาณิภัค  ทระค าหาร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

290 901006 นาย พิพัฒน์  มณีรัตน์ประเสริฐ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

291 901043 นาย อภินันท์  ศรีเสน่ห์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

292 901051 นาง พรสวรรค์  ธีราญาติ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

293 901052 นาย อภิวัฒน์  เพชรเรือง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

294 901054 นางสาว เพ็ญพรรณ  ช่ืนชิต 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

295 901068 นาย ภากร  ไกรกุล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

296 901070 นาง พิมลภัทร์  นวมทอง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

297 901073 นาย ชิดชนก  ทรงหิรัญมาศ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

298 901091 นางสาว สันต์สุดา  พิณทอง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

299 901102 นาย สุโข  ศรีแย้ม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

300 901103 นางสาว สุทธิณี  ศรีแย้ม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

301 901121 นาย นิวัติ  ชาญกูล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

302 901142 นาง พิมพิศา  บุตรดาจักร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

303 901143 นาย โกมินทร์  อุปรวัฒน์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

304 901144 นางสาว ปัณฑิตา  พรมณะ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

305 901145 นาง จินดา  สุพรรณไพ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

306 901147 นางสาว จิรัฐติกร  ทองรับใบ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

307 901148 นาย บุญสิทธ์ิ  ทองรับใบ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

308 901167 นาง อุบล  อารีรมย์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

309 901175 นาย เหล็ง  บุญหลง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

310 901176 นาง ส ารวย  บุญหลง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

311 901177 นาง บุหลัน  บุญหลง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

312 901187 นาง กุลสิริ  ส าเนียง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

313 901197 นาง อ าพันธ์ุ  กวยรักษา 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

314 901198 นาง มาลี  แพทย์กิจ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

315 901201 นาง พิมพา  ดวงตา 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

316 901215 นางสาว วิภาพรรณ  พิณทอง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)
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317 901218 นาง ภัณฑิตา  ศรีวิลาศ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

318 901222 นาง สาทร  ทรัพย์มาก 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

319 901224 นาง บุรัสกร  อยู่สุข 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

320 901229 หม่อมหลวง จิตประไพ  ค าคม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

321 901231 หม่อมหลวง จิราพร  เลขาข า 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

322 901232 นางสาว อิสริยา  บุญวิริยะ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

323 901237 นาง ศศิวิมล  หลังปูเต๊ะ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

324 901238 นาย ภัทรชัย  ภัทรากร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

325 901269 นาย ธีรวัฒน์  ปฐมวิจิตร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

326 901272 นาย ชยากร  สังข์อยุทธ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

327 901283 นาย อุทัย  อภิรมย์อภิรักษ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

328 901299 นาย ด ารงค์  บุญฉ่ า 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

329 901311 นาย สราวุธ  ปานะถึก 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

330 901313 นาย วิรพงศ์  เนียรมงคล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

331 901320 นางสาว ธนารีย์  โตกุล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

332 901321 นาง กัลยพงศ์  ดิเรกฤทธ์ิสุนทร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

333 901339 นาง ศุภลักษณ์  ธรรมบดี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

334 901351 นาย อรรณพ  บุญเจริญ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

335 901352 นาง ฐิติณา  วัฒนวรางกูร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

336 901353 นาย ณัฐกรณ์  เพ็งสุข 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

337 901369 นางสาว สรัญญา  วงษ์มณี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

338 901382 นางสาว ภทรภร  นาควิโรจน์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

339 901397 นาย จิระวัฒน์  หุตะเมขลิน 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

340 901413 นาง รุจิรวรรณ  ฮิโน 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

341 901439 นางสาว ปภัสพร  สุทธิประสิทธ์ิ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

342 901444 นาง ฐิติมนต์  ฐิติธัญวรัตม์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

343 901468 นางสาว สุธาทิพ  อนันต์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

344 901470 นาย พัฒนันท์  จันทร์ขจร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

345 901476 นางสาว ฐิตา  ฟูเผ่า 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)
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346 901482 นางสาว เพียงเพทาย  ฐิติธนาวนิช 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

347 901483 นางสาว ศรันยา  ฟูเผ่า 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

348 901484 นางสาว ปาริชาติ  บ ารุง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

349 901485 นางสาว ปวีณา  บ ารุง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

350 901509 นาย ปวิชา  นัชวราสกล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

351 901512 นาย เจตน์  สุวรรณเทพ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

352 901517 นางสาว พยอม  มีแสน 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

353 901521 นางสาว กมลลักษณ์  ภัคเครือพันธ์ุ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

354 901526 นาย นิติรัตน์  รักรังสิมันต์สุข 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

355 901529 นาย กิตติศาสตร์  แตงร่ม 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

356 901533 นาย วีระโชค  ด าเนิน 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

357 901534 นางสาว เกตน์สิตางศ์ุ  ช านาญศิลป์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

358 901538 นาย ปริญญา  ข าแป้ง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

359 901539 นางสาว พัชราภรณ์  ข าแป้ง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

360 901541 นาย สุรเชษฐ์  จึงเกษมโชคชัย 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

361 901582 นาง ละออง  คงพลอย 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

362 901586 นาง อร่ามรัตน์  จิตตยะโสธร 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

363 901615 นาย ทศพล  ฐิติธนาวนิช 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

364 901621 นางสาว วรัทยา  พันธ์ุกระวี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

365 901622 นาย สมภพ  พันธ์ุกระวี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

366 901628 นาย กฤษฎ์ิพงศ์  ช านาญศิลป์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

367 901649 นาย ศรีณรงค์  ตู้ทองค า 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

368 901660 นาย สุพจน์  บุญสิทธ์ิ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

369 901665 นางสาว สรญา  ไหมดี 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

370 901714 นาย สุวัฒน์  แสงรุ่งเรืองสกุล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

371 901721 นาย นิธิพัส  พงษ์พานิช 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

372 901722 นาย อดิศร  ศรีสุพรรณ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

373 901723 นาย กิตตินันท์  ศรีสุพรรณ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

374 901735 นางสาว วีร์ณัฐวรรณ  วรกิตติโสภณ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)
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375 901737 นางสาว นพวรรณ  ศรีสุพรรณ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

376 901748 นาย ปุรเศรษฐ์  กลันตรานนท์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

377 901751 นาย พิชัย  สิบศิริ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

378 901768 นาย ณัทกร  วรศัลย์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

379 901772 นาย พชร  ฟูเผ่า 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

380 901786 นางสาว กิดาธร  เมฆทวีกูล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

381 901787 นางสาว ชุษณา  เมฆทวีกูล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

382 901810 นาง รัตนาภรณ์  เรืองศิริ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

383 901816 นางสาว พนิดา  นิภาศิริกุล 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

384 901831 นาง สุนันทา  จินดาละออง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

385 901832 นางสาว นันทนีย์  อภัยพลชาญ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

386 901851 นาย เมธี  ศิริโพธ์ิ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

387 901857 นาง สายทอง  บุญปกครอง 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

388 901874 พลเอก สุรินทร์  อ่วมสอาด 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

389 901907 นาย สิทธิชัย  หาเรือนพืชน์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

390 901921 นางสาว ดีรณี  เกศะรักษ์ 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

391 901942 นางสาว กมลนัทธ์  รัตนโภคิน 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

392 901943 นาย ปริญญ์  รัตนโภคิน 13040บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

รวมหน่วย บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง)  จ านวน 392 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 421 นาย พวง  สุขใย 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

2 991 นาง บุญเรือน  เอ่ียมสุวรรณ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

3 1097 นาง อนงค์  พยัคฆาคม 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

4 1526 นาย อุดม  สองเมือง 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

5 2522 นางสาว สุจิตรา  สดศรี 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

6 2797 นาง มาลี  ลอมาเละ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

7 3188 นาย จุมพล  ต่อสกุล 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

8 3397 นาย บุญส่ง  ยุ่นสมาน 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

9 3448 นาย บุญสม  ฤกษ์อนันต์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

10 3507 นาง กัลยา  พรพระแก้ว 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

11 3561 นาย เสง่ียม  เอ่ียมสุวรรณ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

12 3723 นาง เบญจมาศ  สองเมือง 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

13 3737 นาง สวัสดิรัตน์  ผลเจริญนนท์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

14 3787 นาง ฉัตริน  จันทร์แก้ว 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

15 3979 นาง วัชรี  โพธ์ิชู 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

16 4059 นาย ละออง  กลมแป้น 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

17 4082 นาย อภิชาติ  จิรพนาสม 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

18 4090 นาง พวงเพ็ญ  เลิศฤทธ์ิภูวดล 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

19 4712 นาง เสริมสุข  พ่ึงทอง 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

20 4816 นาย สุรศักด์ิ  จาดบุญนาค 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

21 4952 นาง สุชาดา  กุฎีพันธ์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

22 5424 นาย วิเชียร  แสงพันธ์ุไม้ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

23 5480 นาง บุญเพ็ญศรี  รัตนสุภา 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

24 5716 นางสาว จุฑาพร  ธนาวรกาญจน์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

25 5801 นาย ประยูร  พยับทอง 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

26 5953 นาง พบสิริ  ภิรมย์คล้อย 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

13050: บ ำนำญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลำง)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 5954 นาย ประกิต  วิทยสัมพันธ์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

28 6032 นาง ปภาดา  สังกะรัตนินทร์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

29 6072 นาง เบ็ญจา  บางกระ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

30 6160 นาย สมบัติ  สายสร้าง 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

31 6217 นาง กัลยา  จุลเดชะ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

32 6449 นาย สมนึก  ศักด์ิทอง 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

33 6625 นาย สรวีย์  โกษะโยธิน 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

34 6629 นาง วาสนา  หวังเจริญ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

35 6698 นาย ไพจิตร  สว่างภพ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

36 6736 นาง วลัย  โพธิสุนทร 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

37 7107 นางสาว สุนทรี  สิทธิสาตร์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

38 7161 นาง อุบล  ทัศนา 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

39 7704 นาย ปราโมทย์  จันทร์เหล่ียม 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

40 7918 นาย หล่ า  เดชเรืองศรี 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

41 8083 นาย บุญธรรม  โพธ์ิสร้อย 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

42 8154 นาง อุบล  สกุลลักษณ์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

43 8210 นาย ศักด์ินรินทร์  มะหะหมัด 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

44 8256 นางสาว สหัชชา  จิตตะยโศธร 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

45 8409 นาง วันทนีย์  ปิดพยันต์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

46 8627 นาย มนัส  แดงเฟ่ือง 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

47 8636 นาย บุญย่ิง  แฉ่งฉายา 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

48 8947 นาง ประพิศ  พุ่มไสว 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

49 9466 นาง กาญจนา  ด้วงชนะ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

50 9502 นางสาว อัจฉรา  ถึกสวัสด์ิ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

51 9935 นาย อัมพัน  ประภาวิทย์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

52 10324 นางสาว จันทนา  จ าแนกรส 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

53 10899 นาง อาภา  ชูกิจไพศาล 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

54 10902 นาง เบญญาภา  บุญศิริโภคา 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

55 11371 นาง สีนวล  ศิริจันโท 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

56 11382 นาย อภิวัฒน์  รัตนพงษ์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

57 11387 นาย เติม  นาคสุข 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

58 11690 นาง อุษา  ตันตระกูล 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

59 11730 นางสาว ศันสนีย์  ผลชูช่ืน 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

60 11843 นาย เรวัตร  ชาลาพล 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

61 11926 นาง ดุสณี  คอยเอ้ือชาติ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

62 11929 นาย วิรัติ  คงถาวร 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

63 12049 นาย ณัฐกร  ก๋ังเซ่ง 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

64 12185 นาง สุดา  แก้วบุญส่ง 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

65 12230 นาย พีระพล  เกตุกราย 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

66 12231 นาง สุนันท์  เกตุกราย 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

67 12291 นาย นิรันดร์  บรรดาศักด์ิ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

68 12331 นาย ภวัต  ชมยินดี 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

69 12400 นาง รินดา  กัณฑ์ศรี 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

70 13352 นาง ชมภู  ชิตพันธ์ุ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

71 13408 นาย น้อย  เหมือนดอกไม้ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

72 16347 นาง สมช่ือ  กอปรคุณูปการ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

73 16496 นาย วุฒิชัย  ยวงประสิทธ์ิ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

74 17739 นาง สุชานันต์  ป้ันมณี 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

75 20238 นาย ฮัสซัน  มุสตาฟา 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

76 900050 นาย สง่า  พยัคฆาคม 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

77 900116 พันเอก ประยงค์  สกุลลักษณ์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

78 900163 นาย กิตติ  ศิริชัย 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

79 900183 นาย บุญช่วย  พิมลไพบูลย์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

80 900208 นาย ประพันธ์พงษ์  วัฒนมะโน 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

81 900273 นาย ทวีศักด์ิ  รัตนทรงชัย 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

82 900431 นาย สน่ัน  ศิริจันโท 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

83 900457 นาย ไพโรจน์  กันนุลา 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

84 900458 นาย รัฐกิจ  คุระแก้ว 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)
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85 900462 นาย ลิขิต  แก้วสว่าง 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

86 900468 นาง กุลธิดา  ดวงสุดา 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

87 900484 นาย ธวัช  ลากุล 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

88 900544 นาย ชลัฐศักย์  พ่ึงศรีเพ็ง 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

89 900559 นาย พชร  สุนทรโภคิน 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

90 900566 นาง วิสุ  ภิรมย์คล้อย 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

91 900624 นาย ปราโมช  สมบัตินันท์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

92 900630 นาย สมศักด์ิ  ตรีสัตย์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

93 900638 นาง กิมฮุ้น  เดชเรืองศรี 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

94 900640 นางสาว ประนอม  คงจีน 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

95 900660 นาง บุญสืบ  พัฒนเวช 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

96 900721 นาย อัมพร  กระด่ิงทอง 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

97 900808 นาง กาญจนา  สิงหเรศร์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

98 900811 นาย ประพนธ์  กัณฑ์ศรี 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

99 900827 นาย ชัชวาลย์  อยู่จุ้ย 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

100 900886 นาย อาคม  เผือกหอม 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

101 900901 นาง เพยาว์  ยุ่นสมาน 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

102 900970 นาง นรินธร  สมบัตินันท์  แบร์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

103 900982 นาง ล ายอง  เมฆประสาท 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

104 901023 นางสาว ธนวรรณ  แก้วเอ่ียม 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

105 901045 นาง อรุณ  วิกายุจันทร์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

106 901193 นางสาว ประทีป  ยาน้อย 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

107 901240 นาย วสันต์  เรือนจ ารูญ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

108 901241 นาง อ้อมเทียน  แย้มทับ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

109 901244 นาย กฤษณ์  เกษมสายชนม์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

110 901275 พลอากาศเอก เดชา  ภุชชงค์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

111 901285 นางสาว กัญญา  ต้ังวรานนท์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

112 901400 นางสาว สุวิมล  รินทะสมบัติ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

113 901432 นาย วิศิษฎ์  โพธ์ิเงิน 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

114 901478 นาย วิสัย  นาคมินทร์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

115 901575 นาย สุนทร  คลังนุช 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

116 901607 นาย ยงยศ  พุทธเดชะ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

117 901620 นางสาว วันเพ็ญ  ฤทธิตา 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

118 901638 นาย ฉัตรชัย  อัยรา 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

119 901655 นาย สมศักด์ิ  นนทวัฒน์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

120 901672 นางสาว นิศารัตน์  ปุณณารักษ์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

121 901708 นาง ทองดี  เฟ่ืองฟู 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

122 901709 นาย ชฏิล  กันตังพันธ์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

123 901724 นาย ทรงศักด์ิ  กล่ินศรีสุข 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

124 901750 นาย ก าธร  เอ่ียมสุวรรณ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

125 901752 นาย สยาม  เล็กเนียม 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

126 901753 นาย กอปโชค  เล็กเนียม 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

127 901765 นาย นิรินธน์  โยธานัก 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

128 901802 นาย อิสระพงศ์  ประยูรวงศ์ 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

129 901873 นาง นันทวัน  เนียมพลอย 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

130 901962 นางสาว ภัทรสุดา  วินิจผล 13050บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง)

รวมหน่วย บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง) จ านวน 130 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 2281 นาง กัณฐิกา  แก้วส าราญ 13060บ านาญ สพม. เขต3

2 4017 นาย ชูชาติ  เหมือนแจ่ม 13060บ านาญ สพม. เขต3

3 4519 นาง อุษณีย์  เจริญเมตตา 13060บ านาญ สพม. เขต3

4 4522 นาย วิฑูรย์  เฟ่ืองวิวัฒน์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

5 4535 นาย ชูชาติ  ปานสุวรรณ 13060บ านาญ สพม. เขต3

6 4552 นาย ทรงพล  มีช านาญ 13060บ านาญ สพม. เขต3

7 4605 นาง โสภา  กุศลวงศ์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

8 4627 นาง ระจิตร์  ชัยบุรินทร์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

9 4651 นาย ไพฑูรย์  ครุสาตะ 13060บ านาญ สพม. เขต3

10 4680 นาย นพรัตน์  จ่ันเพชร 13060บ านาญ สพม. เขต3

11 4768 นาง มัลลิกา  อาจองค์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

12 4803 นาง วราพร  แจ้งกล่ิน 13060บ านาญ สพม. เขต3

13 4900 นาย สมศักด์ิ  จ้ีเพ็ชร์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

14 5124 นาง ปาริกชาติ  ฉายานนท์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

15 5198 นาย ไพฑูรย์  จันทร์กัณฑ์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

16 5285 นาง เรืองระวี  จันทร์เอ่ียม 13060บ านาญ สพม. เขต3

17 5340 นาย อนุ  พงษ์งามเกียรติ 13060บ านาญ สพม. เขต3

18 5520 นาย บุญล้อม  ทองทวี 13060บ านาญ สพม. เขต3

19 5597 นาย กังวาล  กังวล 13060บ านาญ สพม. เขต3

20 5701 นาย เฉลิมศักด์ิ  เพชรศร 13060บ านาญ สพม. เขต3

21 5745 นาย สุพล  จันทรี 13060บ านาญ สพม. เขต3

22 5892 นาง สุนีย์  วิทยสัมพันธ์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

23 6114 นาย อวยชัย  จินวรรณ 13060บ านาญ สพม. เขต3

24 6299 นาย อิทธิพันธ์  แสงเขียว 13060บ านาญ สพม. เขต3

25 6589 นาง อัจฉรา  เกตุกราย 13060บ านาญ สพม. เขต3

26 6695 นาง วันเพ็ญ  ศรีข า 13060บ านาญ สพม. เขต3

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

13060: บ ำนำญ สพม. เขต3



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 6806 นาย วิมล  เชาวลิต 13060บ านาญ สพม. เขต3

28 6935 นาง จุไรวรรณ  เคล่ือนคล้อย 13060บ านาญ สพม. เขต3

29 6959 นางสาว สมประสงค์  ตินตะโมระ 13060บ านาญ สพม. เขต3

30 7271 นาย ชลอ  หนุนทอง 13060บ านาญ สพม. เขต3

31 7286 นาง เบญจมาศ  หงษ์ภักดี 13060บ านาญ สพม. เขต3

32 7347 นาง เดือนเพ็ญ  ไชยศรี 13060บ านาญ สพม. เขต3

33 7892 นาง คัมภีรัย  แก้วหาญ 13060บ านาญ สพม. เขต3

34 8008 นาย ภาณุพันธ์  นามวงษ์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

35 8148 นาย ธีระพงษ์  คุ้มทรัพย์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

36 8293 นาง วรรณา  ลีละตานนท์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

37 8502 นาง อัมพร  รอดงาม 13060บ านาญ สพม. เขต3

38 8690 นาย ด ารงค์  นิลเพ็ชร์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

39 8968 นาย วรวิทย์  ศรีนุต 13060บ านาญ สพม. เขต3

40 9106 นาง ปฐมรัตน์  ศรีสุวรรณ 13060บ านาญ สพม. เขต3

41 9135 นาย พินิตย์  รูปเหมาะ 13060บ านาญ สพม. เขต3

42 9271 นาย ชัชวาล  สุมิพันธ์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

43 9365 นาง วิภาวรรณ  ไตรสนธ์ิ 13060บ านาญ สพม. เขต3

44 9366 นางสาว ณัชชา  ทวีผล 13060บ านาญ สพม. เขต3

45 9371 นาง อัชรพรรณ  สุภาโท้ 13060บ านาญ สพม. เขต3

46 9487 นาง จริยา  ขนิษฐบุตร 13060บ านาญ สพม. เขต3

47 9529 นาง ระพีพรรณ  เจริญพิทย์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

48 9772 นาย ปรีดา  ทองหล่อ 13060บ านาญ สพม. เขต3

49 9854 นาง สุระพิณ  สมสืบ 13060บ านาญ สพม. เขต3

50 9909 นาง สุกัลยา  เนียมแตง 13060บ านาญ สพม. เขต3

51 9922 นาย สังเวย  เนตร์จุ้ย 13060บ านาญ สพม. เขต3

52 9991 นาย สุรพล  ไตรสนธ์ิ 13060บ านาญ สพม. เขต3

53 10158 นาง ปราณี  อบเทศ 13060บ านาญ สพม. เขต3

54 10161 นางสาว เจษฏาวดี  อินทรสูต 13060บ านาญ สพม. เขต3

55 10241 นาง บ าเพ็ญ  กระด่ิงสาย 13060บ านาญ สพม. เขต3



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

56 10437 นาย โชติ  กาญจนประดิษฐ์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

57 10477 นาง รัตนา  จอนแจ้ง 13060บ านาญ สพม. เขต3

58 10563 นาง พัณณิตา  สืบสว่าง 13060บ านาญ สพม. เขต3

59 10762 นาย โชติวุธ  แซ่ต้ัง 13060บ านาญ สพม. เขต3

60 10835 นาย สมชาย  ค ารักษ์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

61 10837 นาง ชวนชม  ไชยวิทย์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

62 11370 นางสาว อันธิฌา  เสริมสุข 13060บ านาญ สพม. เขต3

63 11394 นาย ศศิพงษ์  แผ่นผา 13060บ านาญ สพม. เขต3

64 11512 นาง สารภี  สุตตะ 13060บ านาญ สพม. เขต3

65 11516 นาย ถวาย  รอดงาม 13060บ านาญ สพม. เขต3

66 11517 นาง วลี  สุมิพันธ์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

67 11586 นาย วิบูล  ผลวัฒนะ 13060บ านาญ สพม. เขต3

68 11688 นาย ทวีศักด์ิ  ทวีจินดา 13060บ านาญ สพม. เขต3

69 11899 นาง นฤมล  เซ่งต้ิดทรัพย์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

70 11923 นาย มานพ  สรงประภา 13060บ านาญ สพม. เขต3

71 11947 นาง รัชดา  นิลโมจน์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

72 12045 นาย สุธี  ควนสุวรรณ 13060บ านาญ สพม. เขต3

73 12104 นาง แสงนภา  ภักดีศิริวงษ์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

74 12227 นาย สมชาย  ป่ินทอง 13060บ านาญ สพม. เขต3

75 12392 นาย ภิรมย์  ชุ่มชาติ 13060บ านาญ สพม. เขต3

76 12393 นาง ศุภวัลย์  วงษ์สวรรค์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

77 12593 นาย ประพันธ์  สุเนตรวรกุล 13060บ านาญ สพม. เขต3

78 12666 นาง พรรณทิพย์  ศิริบุญ 13060บ านาญ สพม. เขต3

79 12727 นาง สุปราณี  จันทรโอภาส 13060บ านาญ สพม. เขต3

80 13083 นางสาว ทัศนันท์  ตรีนก 13060บ านาญ สพม. เขต3

81 13549 นาย ธวัช  ทรัพย์สุทธิภาสน์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

82 16889 นาง ทัศนีย์  สุทธิวานิช 13060บ านาญ สพม. เขต3

83 17381 นาย จารึก  ศรีเลิศ 13060บ านาญ สพม. เขต3

84 17762 นาย พรชัย  บัวเกิด 13060บ านาญ สพม. เขต3



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

85 17869 นางสาว สุมาลิณ  แสงเทียน 13060บ านาญ สพม. เขต3

86 18771 นาย วรพจน์  บ ารุงเวช 13060บ านาญ สพม. เขต3

87 19208 นาง ปานปรียา  ฤทธิวงศ์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

88 20236 นาง จินดาภา  วงศ์อุดม 13060บ านาญ สพม. เขต3

89 20830 นาย ธนะสิทธ์ิ  ศิริวรธรรม 13060บ านาญ สพม. เขต3

90 900035 นาง สมพร  นนทวิศรุต 13060บ านาญ สพม. เขต3

91 900043 นาย วินัย  ศรีเอนก 13060บ านาญ สพม. เขต3

92 900127 นาย ธนกิต  บัวงาม 13060บ านาญ สพม. เขต3

93 900140 นาย สุเทพ  ลีละตานนท์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

94 900215 นาง สาธินี  ร่ืนเสือ 13060บ านาญ สพม. เขต3

95 900227 นาง สมศรี  แป้งสน 13060บ านาญ สพม. เขต3

96 900240 นาง สุมิตรา  ฉัตรอนันทเวช 13060บ านาญ สพม. เขต3

97 900381 นาย ไพศาล  อ้นไชย 13060บ านาญ สพม. เขต3

98 900450 นาง ฐิติชญา  ธรรมจิตต์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

99 900572 นาง มณเฑียร  เหมือนแจ่ม 13060บ านาญ สพม. เขต3

100 900692 นาง วันเพ็ญ  จิตรักษ 13060บ านาญ สพม. เขต3

101 900770 นาง ภัทรวดี  นิลแก้ว 13060บ านาญ สพม. เขต3

102 900782 นาย ไชยา  แก้วหาญ 13060บ านาญ สพม. เขต3

103 900795 นาย ฤทธิรงค์  ปานโคก 13060บ านาญ สพม. เขต3

104 900813 นาย ถนัด  ฟ้ามิตินนท์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

105 901037 นางสาว อรุณี  รักงาม 13060บ านาญ สพม. เขต3

106 901449 นางสาว ณัฐกานต์  จันทร์เอ่ียม 13060บ านาญ สพม. เขต3

107 901592 นาย บวรสม  สุวรรณวัฒน์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

108 901594 นาย สาโรจน์  นิลโมจน์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

109 901611 นาง บุษราคัม  สุวรรณวัฒน์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

110 901664 นาย ชัยศิริ  บุณยะทรัพย์ 13060บ านาญ สพม. เขต3

111 901801 นาง บุษบากร  เจริญจิตร 13060บ านาญ สพม. เขต3

112 901811 นาย นิธิพันธ์ุ  ประยงค์พันธ์ุ 13060บ านาญ สพม. เขต3

113 901812 นาย นทีพัฒน์  ประยงค์พันธนะ 13060บ านาญ สพม. เขต3



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

114 901828 นาย ระพี  สุขวัฒนา 13060บ านาญ สพม. เขต3

115 901829 นาย ณัฐวุฒิ  สุขวัฒนา 13060บ านาญ สพม. เขต3

116 901855 นาง อ าไพรัตน์  รักงาม 13060บ านาญ สพม. เขต3

117 901863 นางสาว นฤมล  จาวทวิภาส 13060บ านาญ สพม. เขต3

รวมหน่วย บ านาญ สพม. เขต3 จ านวน 117 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8444 นาย ชิดเช้ือ  กนกเพ็ชรรัตน์ 13150บ านาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

2 8955 นาง ชลลดา  ทวีคูณ 13150บ านาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

3 10153 นาย พรเทพ  สรนันท์ 13150บ านาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

4 13054 นาง สุรีย์  เอ่ียมแจ๋ 13150บ านาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

5 900553 นาง ลดาวัลย์  ค าดา 13150บ านาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี

รวมหน่วย บ านาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี จ านวน 5 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

13150: บ ำนำญ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลฯ วิทยำเขตนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 900496 นาง หอมหวล  ดีวุ่น 14020หน่วยลูกหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

2 900505 นาย เสวี  เย็นเป่ียม 14020หน่วยลูกหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

3 900727 นาย ยศ  เปล่ียนเท่ียงธรรม 14020หน่วยลูกหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

4 900820 นาย จตุพงษ์  หม่ืนชนะ 14020หน่วยลูกหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

5 901185 นาย สวัสด์ิ  เกษรมาลา 14020หน่วยลูกหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

6 901337 นาย ธาณากรณ์  เรืองศรีสังข์ 14020หน่วยลูกหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

7 901561 นาง เนียม  ท้องช้าง 14020หน่วยลูกหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

8 901631 นาง วรางคณา  ฉัตรสันติประภา 14020หน่วยลูกหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

รวมหน่วย หน่วยลูกหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ จ านวน 8 คน

14020: หน่วยลูกหน้ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 900810 นาง อ าไพ  ทรัพย์มีชัย 14030หน่วยลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดี

รวมหน่วย หน่วยลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดี จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

14030: หน่วยลูกหน้ีระหว่ำงด ำเนินคดี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 900482 นาง สายฝน  เจริญพร 14040หน่วยลูกหน้ีตามค าพิพากษา

2 901426 นาย สรรภพ  ดีประเสริฐวิทย์ 14040หน่วยลูกหน้ีตามค าพิพากษา

รวมหน่วย หน่วยลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

14040: หน่วยลูกหน้ีตำมค ำพิพำกษำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 4051 นางสาว อัญชลี  โพธ์ิเท่ียง 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

2 4061 นาง ชนันท์  กลัดเล็ก 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

3 4159 นาย ปัญญา  ช้างพุ่ม 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

4 5083 นาย สัมฤทธ์ิ  ทรัพย์ข า 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

5 5686 นาง สุดสงวน  จันทร์ศรี 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

6 5881 นาย จตุรพร  วรพิบูลย์ศักด์ิ 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

7 5894 นาย สถาพร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

8 6395 นาย นิคม  แก้วม่วง 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

9 6635 นาย บุญชู  ทองฝาก 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

10 6852 นาง เจริญทิพย์  วงษ์ทอง 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

11 6911 นางสาว อรุณลักษณ์  สกุลธนะศักด์ิ 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

12 7258 นาง ธัญพร  เทศข า 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

13 9216 นาย ไตรเทพ  ประทุมนนท์ 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

14 9827 นาง สุนีย์  ศรีอ่ าอ่วม 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

15 12007 นาง แสงระวี  พอนอ่วม 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

16 15245 นาย ไกรมาตร์  นพเมือง 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

17 900122 นาย เฉลิมพล  ส่ีพร 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

18 900251 นาย เกรียงศักด์ิ  พราวศรี 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

19 900405 นาย พิพัฒน์  ปัญญานันท์ 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

20 900434 นาย บุญบันดาล  วรรณรังษี 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

21 900554 จ่าสิบเอก บุญล่ า  สันเจนคง 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

22 900643 นาย วิทยา  บุญศรีสุวรรณ 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

23 900651 นาย ทัศไนย  แผ้วสกุล 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

24 900773 นาง นุชนาถ  ทรัพย์ข า 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

25 901256 นาง บรรจง  จันทร์ชมภู 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

26 901292 นาง นาตยา  วรพิบูลย์ศักด์ิ 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15010: ข้ำรำชกำรบ ำนำญ   กองกำรศึกษำฯ



27 901770 นางสาว สุมิตรา  เจษฎาลักษณ์ 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

28 901795 นางสาว พลอยไพลิน  เหลืองไทยงาม 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

29 901957 นาย วิวัฒน์  น้อยประเทศ 15010ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ

รวมหน่วย ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ จ านวน 29 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14823 นางสาว นัฐราพร  พิชญากร 15020โรงเรียนวัดประชารังสรรค์

รวมหน่วย โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15020: โรงเรียนวัดประชำรังสรรค์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15450 นางสาว สุพัชรี  จันทร์รักษา 15030โรงเรียนวัดบางบัวทอง

รวมหน่วย โรงเรียนวัดบางบัวทอง จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15030: โรงเรียนวัดบำงบัวทอง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13284 นาง นฤมล  หุ่นดี 15060โรงเรียนวัดมะเด่ือ

2 15468 นางสาว สุชาสิณี  บุญสิงห์ 15060โรงเรียนวัดมะเด่ือ

3 15572 นาย อาทิตย์  พ่ึงพา 15060โรงเรียนวัดมะเด่ือ

4 16030 นาย สุภเนตร  ศรีวัง 15060โรงเรียนวัดมะเด่ือ

5 16655 นาย ศรศักด์ิ  เหล่าภักดี 15060โรงเรียนวัดมะเด่ือ

6 16804 นางสาว สุนันทา  กล่ินรัก 15060โรงเรียนวัดมะเด่ือ

รวมหน่วย โรงเรียนวัดมะเด่ือ จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15060: โรงเรียนวัดมะเด่ือ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 5451 นางสาว เพ็ชรี  แย้มค า 15080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

2 6670 นาง จ าเนียร  สุกาญจนะ 15080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

3 13721 นาย นิรัญ  เนินกล้วย 15080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

4 14000 นางสาว ณัฏฐิณี  หนูจุ้ย 15080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

5 14135 นางสาว ปภาดา  พร้ามหาพร 15080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

6 14323 นางสาว เกวรี  เหมือนเรือง 15080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

7 14884 นาย พัทธรินทร์  หล าชม 15080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

8 14886 นาย จุมพล  รัตน์ชิต 15080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

9 17104 นาย สรรเสริญ  สัยยะนิฐี 15080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

10 18691 นางสาว พนอม  นาดี 15080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

รวมหน่วย โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จ านวน 10 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15080: โรงเรียนนนทบุรีวิทยำลัย



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16134 นาย กฤษณ์พล  ไพรพจนารถ 15090โรงเรียนวัดแคนอก

2 16549 นางสาว พินิตนันท์  เนียมเทศ 15090โรงเรียนวัดแคนอก

3 901809 นาย สราวุฒิ  สุทธภักดี 15090โรงเรียนวัดแคนอก

รวมหน่วย โรงเรียนวัดแคนอก จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15090: โรงเรียนวัดแคนอก



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15361 นาย ทศพล  ข านนท์ 15100โรงเรียนวัดแดง

2 17070 นาง สุนทรีย์  แก้วเพ็ชร์ 15100โรงเรียนวัดแดง

รวมหน่วย โรงเรียนวัดแดง จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15100: โรงเรียนวัดแดง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14336 นาง ปวีณา  ชตาสิงห 15110โรงเรียนวัดบางรักน้อย

2 15558 นาย สุธรรม  วันสารัมย์ 15110โรงเรียนวัดบางรักน้อย

รวมหน่วย โรงเรียนวัดบางรักน้อย จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15110: โรงเรียนวัดบำงรักน้อย



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14625 นาย ปุณณพัฒน์  ไกรสิงห์สม 15120โรงเรียนวัดตึก

2 14825 นาย ธันวา  มณีแสง 15120โรงเรียนวัดตึก

รวมหน่วย โรงเรียนวัดตึก จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15120: โรงเรียนวัดตึก



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9229 นาย อภิชัย  เอ่ียมส าลี 15130โรงเรียนวัดชลอ

รวมหน่วย โรงเรียนวัดชลอ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15130: โรงเรียนวัดชลอ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14856 นาง พัชรา  ไชยสอน 15150โรงเรียนวัดลุ่ม

2 15069 นาย เจชา  พลเรืองทอง 15150โรงเรียนวัดลุ่ม

3 15070 นาง โสภา  คุณากร 15150โรงเรียนวัดลุ่ม

4 15071 นางสาว วันเพ็ญ  จรัสพันธ์ 15150โรงเรียนวัดลุ่ม

5 17094 นางสาว โสรวีร์  แสนวิชัย 15150โรงเรียนวัดลุ่ม

รวมหน่วย โรงเรียนวัดลุ่ม จ านวน 5 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15150: โรงเรียนวัดลุ่ม



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14134 นาย จักรพงษ์  ศรีทองแท้ 15170โรงเรียนวัดสนามนอก

รวมหน่วย โรงเรียนวัดสนามนอก จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15170: โรงเรียนวัดสนำมนอก



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15034 นางสาว สุดชาดา  แก่นวงศ์ 15180โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง

2 15186 นางสาว วรินทร์สรา  สุนทร 15180โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง

3 15187 นางสาว พรรณทิพย์  เรืองย้ิม 15180โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง

4 15188 นางสาว กัญญารัตน์  ทองช้อย 15180โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง

รวมหน่วย โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15180: โรงเรียนวัดบำงอ้อยช้ำง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14001 นางสาว ฉวีวรรณ  สระป้อมแก้ว 15200โรงเรียนตลาดบางคูลัด

2 17481 นาง ชญาณัฐ  เพ็ชรรัตน์ 15200โรงเรียนตลาดบางคูลัด

3 19692 นางสาว อาทิตยา  หานะพันธ์ 15200โรงเรียนตลาดบางคูลัด

รวมหน่วย โรงเรียนตลาดบางคูลัด จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15200: โรงเรียนตลำดบำงคูลัด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9724 นาย ธวัชชัย  ทองจันทร์มูล 15210โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม

2 13196 นาง วรินทร  สุทธิเสวันต์ 15210โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม

3 14122 นางสาว นิธิกาญจน์  ชาวบ้านคาง 15210โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม

4 14124 นาง วรวรรณ  สังข์สวัสด์ิ 15210โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม

5 14127 นางสาว วัลภา  มียะสนธ์ิ 15210โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม

6 14129 นางสาว แจ่มจันทร์  บัวจันทร์ 15210โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม

7 14876 นางสาว ผกากรอง  วิชาพร 15210โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม

8 17830 นาย เจษฎา  ประมูลทรัพย์ 15210โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม

รวมหน่วย โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม จ านวน 8 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15210: โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 10342 นางสาว วัชรากร  ชลธาร 15220โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา

2 13877 นาง พรรนิภา  เน่ืองสุมาร 15220โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา

รวมหน่วย โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15220: โรงเรียนซอและฮ์ศึกษำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13707 นางสาว สุปัญญา  โพธ์ิศรี 15230โรงเรียนเต็มรักศึกษา

2 13884 นางสาว เสาวลักษณ์  เกิดรี 15230โรงเรียนเต็มรักศึกษา

3 14304 นางสาว นวลลออ  ช่ืนค้า 15230โรงเรียนเต็มรักศึกษา

4 17354 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง รติมา  จ้อยเจือ 15230โรงเรียนเต็มรักศึกษา

รวมหน่วย โรงเรียนเต็มรักศึกษา จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15230: โรงเรียนเต็มรักศึกษำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12421 นาง พัณณิตา  วรรณเสวก 15240โรงเรียนบางคูลัด

รวมหน่วย โรงเรียนบางคูลัด จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15240: โรงเรียนบำงคูลัด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 11523 นางสาว อุไรวรรณ  จันทร์หล้า 15260โรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์

2 13631 นางสาว วรารัตน์  อิสมาแอล 15260โรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์

3 14303 นางสาว ชลธิชา  รัตนอุดม 15260โรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์

4 17356 นาง นันท์มนัส  แอนเดอร์สัน 15260โรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์

รวมหน่วย โรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์ จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15260: โรงเรียนระด่ิงหินประชำสรรค์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12804 นางสาว ฉัฏฐมณฑน์  ฟักแย้ม 15280โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม

2 16029 นางสาว ปภาวรินทร์  รุ่งแสง 15280โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม

รวมหน่วย โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15280: โรงเรียนวัดท่ำบันเทิงธรรม



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 11195 นาย พิทยา  เข็มพุดซา 15290โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี

2 13652 นาย สัมฤทธ์ิ  เรียงแก้ว 15290โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี

3 13915 นางสาว รินรดา  จ านงธรรม 15290โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี

4 14142 นางสาว สายใจ  สุภาพไทย 15290โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี

5 14330 นาย พงษ์ณฤทธ์ิ  จิตประชุม 15290โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี

6 14633 นางสาว กาญจนา  ลุประสงค์ 15290โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี

7 15087 นาง ศศิพร  เกตุมา 15290โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี

8 16559 นาย พิพรรธ  เอ่ียมย่ีสุ่น 15290โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี

9 18396 นางสาว ภวรรณา  สีงาม 15290โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี

รวมหน่วย โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี จ านวน 9 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15290: โรงเรียนวัดปลำยคลองขุนศรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15036 นาย ศักด์ิชาย  แทนทอง 15300โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

2 15300 นางสาว ศรีวรรณ  โตพิจิตร์ 15300โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

3 15888 นาย เอกวิทย์  ศรีเชียงสา 15300โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

4 17291 นาย ธวัชชัย  บุญเล้ียง 15300โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

5 17950 นางสาว พัชลี  เหมกุล 15300โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

รวมหน่วย โรงเรียนวัดพิกุลเงิน จ านวน 5 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15300: โรงเรียนวัดพิกุลเงิน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14877 นาย ภิญโญ  นิลบ่อ 15310โรงเรียนวัดสลักเหนือ

2 14897 นางสาว สุประวีณ์  วิจิตรเจริญมาศ 15310โรงเรียนวัดสลักเหนือ

3 17945 นาย กิจศิพัฒน  ทับเกร็ด 15310โรงเรียนวัดสลักเหนือ

รวมหน่วย โรงเรียนวัดสลักเหนือ จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15310: โรงเรียนวัดสลักเหนือ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 21798 นางสาว ปนัฐกาญ  พุ่มเกษร 15320โรงเรียนสามแยกบางคูลัด

รวมหน่วย โรงเรียนสามแยกบางคูลัด จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15320: โรงเรียนสำมแยกบำงคูลัด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14819 นาย ภานรินทร์  ปัญญาจรัสกุล 15330โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน

2 16395 นางสาว อัญชลี  เท่ียงธรรม 15330โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน

รวมหน่วย โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15330: โรงเรียนสุเหร่ำลำกค้อน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13719 นาย ธีรชีพ  ไกรธีรางกูร 15340โรงเรียนวัดสิงห์ทอง

2 16340 นาง นิตยา  ชวนอาจ 15340โรงเรียนวัดสิงห์ทอง

3 900672 นาย สายัณ  จีนฉาย 15340โรงเรียนวัดสิงห์ทอง

รวมหน่วย โรงเรียนวัดสิงห์ทอง จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15340: โรงเรียนวัดสิงห์ทอง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8204 นาย เสริม  แฟงรอด 15350โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์

2 12915 นาง สุพรรณิการ์  พงศ์ผาสุก 15350โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์

3 16966 นาย จิรวัฒน์  กาญจนสมบัติ 15350โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์

รวมหน่วย โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

15350: โรงเรียนวัดใหญ่สว่ำงอำรมณ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 901637 นาง มาลี  อ้นอุ่น 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

2 901639 นาย บุญเชิด  ฤทธ์ิเดช 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

3 901645 นาย นร  ผลากุล 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

4 901646 นาย นล  ผลากุล 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

5 901650 นาง สุดารัตน์  ตันสุภสวัสดิกุล 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

6 901833 นาย มนัสวินท์  ยินดีจันทร์ 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

7 901858 นาย สมชาย  พอนอ่วม 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

8 901859 นางสาว ระพีพรรณ  พอนอ่วม 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

9 901860 นางสาว สุรีพร  พอนอ่วม 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

10 901861 นาง พูนทรัพย์  พอนอ่วม 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

11 901864 นาง อรพินท์  บุญประสพ 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

12 901866 นาง พิกุล  สหะกะโร 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

13 901868 นาย สิทธิพร  ขจรเนติยุทธ 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

14 901869 นาง จ ารัส  ย้ิมแย้ม 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

15 901870 นางสาว นพเก้า  ขันธ์นภา 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

16 901871 นาง จันทนา  รักษ์งาน 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

17 901875 พลเรือเอก เกรียงศักด์ิ  ศรีภูมิ 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

18 901876 นาง พิมพ์ใจ  โบตระกูล 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

19 901877 นางสาว นวรัตน์  ปานวุ่น 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

20 901878 นาง ชุลีวรรณ  วังน้อย 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

21 901879 นาง สุนันทา  ชมธวัช 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

22 901883 นาง มนัสนันท์  สังข์โต 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

23 901899 นาย ภาณุ  หลิมรักษาสิน 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

24 901900 นาย บุญเลิศ  ข าศิริ 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

25 901910 นาง นวลอนงค์  ศศิธนานนท์ 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

26 901958 นาง กาญจนา  ติยะภูมิ 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

17010: สมำชิกสมทบ(เพ่ือกำรออม)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 901970 นาย ธนิต  นุ่วมจุ้ย 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

28 901976 นาง วารี  เกษตรพล 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

29 901985 นาย เล่ือน  แตงเนียม 17010สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม)

รวมหน่วย สมาชิกสมทบ(เพ่ือการออม) จ านวน 29 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 2498 นางสาว สุณี  พวงมณี 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

2 7143 นาย ธนากฤต  พุ่มเหล็ก 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

3 7561 นาย สมเดช  พฤฒิภากร 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

4 7953 นาง ทิพวรรณ  ไชยวงศ์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

5 8780 นาง เสาวณิต  คุตะพันธ์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

6 9192 นาย สมยศ  คูสมมิตร 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

7 9754 นาย มานะ  จ าลองป้ัน 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

8 9981 นาง อรอนงค์  นวลมณี 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

9 10769 นาง พุฒิมาศ  สุภาวรรณ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

10 11019 นาย นิยม  นาควิจิตร 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

11 11353 นาง ขวัญธนานันท  ปรีชา 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

12 11399 นาย เกียรติศักด์ิ  พานิชตระกูล 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

13 11557 นาง ศิริกุล  สุขโข 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

14 12159 นาง ภัสนันท์  สมนาค 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

15 12377 นางสาว จ านงศรี  ก่อเกิด 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

16 12406 นาย ธีรศักด์ิ  เซ๋งสีส่ง 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

17 12590 นางสาว รุ่งภัสสรณ์  ศรัทธาธนพัฒน์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

18 12744 นางสาว สุมาลี  เริกม่วง 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

19 12745 นางสาว ทัศวรรณ  พันเกษา 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

20 12900 นางสาว ปฤษณา  เหมะมูล 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

21 12953 นางสาว กุสาวดี  อินรุ่ง 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

22 13099 นาง ปวริศา  จีรเดชภัทร์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

23 13246 นางสาว อผทม  ปิยะตระกูลเลิศ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

24 13586 นางสาว จิราภรณ์  เวสารัตน์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

25 13709 นาย สุรฉัตร  หนูคง 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

26 13762 นาง สุพัฒน์ตรา  สุวิพัฒน์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21010: หน่วยช ำระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บำงกรวย )



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 13897 นางสาว ฐิติมา  ศรีสมุทร 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

28 13935 นางสาว พุทธิพร  ศรีประไพ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

29 14083 นาง สิตานันท์  ยาทะเล 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

30 14141 นาย ศรัณย์  จิตโสภา 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

31 14350 นางสาว ค าผัด  ปานแดง 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

32 14550 นางสาว ทัตชญา  ธัญภัคสิริเดช 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

33 14593 นางสาว ภรนิษฐ์  วรกิตติพิศาลกุล 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

34 14645 นางสาว สุชาดา  บุญเชิด 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

35 14646 นาย อรรถพจน์  อนันตสมบูรณ์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

36 14684 นาย อาทิตย์  แป้นสดใส 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

37 14691 นาง พรทิพย์  วนวาล 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

38 14843 นาย สุริยา  แก้วธรรม 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

39 14853 นางสาว นลินรัตน์  เคนพันค้อ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

40 15116 นางสาว เย็นจิต  ฤทธิขันธ์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

41 15225 นางสาว นันทิยา  แสนโกศิก 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

42 15288 นางสาว นริศรา  กระจ่างพัฒน์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

43 15606 นางสาว เยาวลักษณ์  อินทร์ทอง 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

44 15736 นาง ศิริรัตน์  บุณยเกตุ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

45 15754 นาง ณัฐมนตรา  ดาราเย็น 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

46 15760 นาย สุชาติ  มาตรวิเศษ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

47 15934 นาง สุรินทร์  ศรีรัตนโนภาศ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

48 15949 นาย สุทัศน์  เกตุแก้ว 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

49 15955 นาง ลักษิกา  พงษ์วานิช 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

50 16068 นางสาว ระเบียบ  ทิพยรัตน์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

51 16077 นางสาว ณัฐทิวา  ขุนวังกรด 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

52 16081 นางสาว ทิดา  มีแก้ว 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

53 16167 นางสาว พรทิพย์  รักษ์ศรี 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

54 16170 นางสาว ธันยนันท์  อัครชุณหะวงศ์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

55 16313 นางสาว รัชนี  ศรีทับทิม 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

56 16324 นาง สาวิทย์  สุขส าราญ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

57 16369 นาย สถาพร  ม่ังเรือน 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

58 16438 นางสาว อนุสรา  ขันทอง 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

59 16439 นาย เสถียร  ประเสริฐสังข์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

60 16503 นางสาว จิราภา  ขุนแก้ว 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

61 16623 นางสาว พิชชญานันท์  สุขวิเศษ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

62 16630 นางสาว ก่ิงกาญจน์  เจียมตน 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

63 16711 นางสาว เก้ือกูล  ใสสุทธิกุล 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

64 16829 นางสาว นิรมล  ชลชาติภิญโญ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

65 17017 นางสาว รัชดา  บุญมหาสิทธ์ิ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

66 17146 นางสาว สุธิดา  ภักดีใหม่ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

67 17235 นางสาว ปาริชาติ  สุรวิทย์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

68 17400 นางสาว เบญจวรรณ  ก่ าแพ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

69 17491 นาย ชินรัตน์  ศิริไพบูลย์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

70 17495 นางสาว เรียม  เพ็งแจ่ม 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

71 17612 นาง ธนันพัชร  เหล่าชาติ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

72 17677 นางสาว กัญญาภัทร  เสน่หา 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

73 17688 นาย สุรินทร์  เงินยอดรัก 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

74 17766 นาย พิฑูรย์  สินมา 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

75 17771 นางสาว สุวิมล  หอมชะเอม 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

76 17781 นางสาว ชัชฎา  บุญเท่ียง 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

77 17799 นาย ประสิทธ์ิ  หอยสังข์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

78 17912 นาย นฤทธ์ิ  ร่ืนเสือ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

79 18037 นาง ร าพึง  ไวพนิชการ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

80 18099 นางสาว จินดารัตน์  ณรงค์อินทร์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

81 18101 นางสาว วรัณพัทรศรฑ์  ศรีนาวา 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

82 18136 นาย นภดล  บริสุทธ์ิ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

83 18169 นางสาว กานดาพร  โพธิสาร 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

84 18292 นางสาว กฤติยา  ช่ืนจิตต์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

85 18297 นางสาว อมตา  จงมีสุข 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

86 18351 นาย พรชัย  นามภูษา 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

87 18504 นางสาว ลลิตา  โพธิบุปผา 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

88 18623 นางสาว หทัยกานต์  ศรีลาพัฒน์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

89 18669 นางสาว สุคนทรา  จันชารา 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

90 18794 นาง ณิชา  ศรีตงกิม 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

91 18796 นางสาว ธรรยชนก  เจริญจันทร์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

92 18879 นางสาว ธิดารัตน์  จิตตยะโสธร 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

93 18899 นางสาว วนัสนันท์  อินทรบ ารุง 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

94 18913 นางสาว นูรีญา  รงค์สมัคร 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

95 18930 ว่าท่ีร้อยตรี ธาราพงศ์  แสงหล่อ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

96 19051 นาย อรรถพล  บุตะมะ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

97 19121 นาย สานนท์  กังวล 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

98 19133 นาย ไวยากรณ์  ศรีวิลัย 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

99 19177 นางสาว ศศิธันว์  สกุลหอม 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

100 19214 นาย นันทวัฒน์  พาหา 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

101 19286 นาย อภิชิต  จันปราง 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

102 19300 นางสาว ภัทรา  สีน้ าเงิน 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

103 19301 นาย ชิตพล  ชินอาจ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

104 19302 นาง ศิริวรรณ  น่ิมทอง 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

105 19394 นางสาว สุนทรี  ใจม่ัน 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

106 19465 นางสาว กวินลดา  ปากวิเศษ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

107 19514 นางสาว อินทิรา  แสงสุวรรณ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

108 19521 นางสาว รมิดา  พรหมสุเนตร 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

109 19522 นาง วิชชุมา  เตชะสิริวิชัย 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

110 19595 นาย วรวุธ  พรหมสุวรรณ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

111 19611 นาง โฉมสุดา  วัฒนฤทธ์ิ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

112 19725 นาย เอกราช  นาสมใจ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

113 19876 นาง ปภาดา  เอ่ียมธรรมโชติ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

114 19942 นาย ยศกร  กลมกูล 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

115 20032 นางสาว ลาวัลย์  ศรีสิงห์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

116 20208 นาง จารุณี  ศุภรพิชญ์สิริ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

117 20279 นาย สถาพร  มากมี 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

118 20324 นางสาว ปาริชาติ  ภมร 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

119 20375 นางสาว สุธิดา  จันทวาท 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

120 20471 นางสาว ถิรนันท์  คิดอ่าน 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

121 20785 นางสาว ศรีไพร  พูลหล า 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

122 21286 นางสาว ปัณณพร  พรมสอน 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

123 21364 นางสาว กันยกานต์  สาริการินทร์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

124 900005 นาง ทุเรียน  บางข่า 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

125 900366 นาย อ านาจ  ชัยวงศ์เวช 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

126 900876 พลอากาศตรี ธาดา  เค่ียมทองค า 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

127 900985 นาย เฉลียว  บางข่า 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

128 900986 นางสาว ฉันทนา  บางข่า 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

129 901200 นาง ชุมพร  ศรัทธา 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

130 901419 นาย พนัชกร  สุขแก้วมณี 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

131 901467 นาย วิวุฒิ  มะลิหล 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

132 901514 นาย ปิยธาตุ  จินพละ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

133 901515 นางสาว วชิราภรณ์  จินพละ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

134 901543 นางสาว ไอยา  พันจันทึก 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

135 901545 นาย ปรีชา  ขุนวังกรด 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

136 901546 นางสาว อรุณมาศ  จินพละ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

137 901547 นางสาว เรืองอุไร  จินพละ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

138 901555 นาย สิทธิศักด์ิ  สุขสวัสด์ิ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

139 901579 นาย สุเทพ  ศิริไพบูลย์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

140 901580 นาง อุทัย  ศิริไพบูลย์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

141 901632 นาย บุญชัย  หวังคุณธรรม 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

142 901633 นางสาว ปริชญา  หวังคุณธรรม 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )
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143 901636 นาง กรทิพย์  เตมีรักษ์ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

144 901641 นาย สมนึก  พวงยาณี 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

145 901673 นาย สุรัตน์  เย่ียมสวัสด์ิ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

146 901682 นาย บุพพกร  สุขแก้วมณี 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

147 901694 นาง สุพรรษา  กิจโสภี 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

148 901727 นางสาว ทรายทอง  หวังคุณธรรม 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

149 901759 นางสาว นฤเนตร  ขุนสายชมจันทร 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

150 901778 นาย สุพิต  จินพละ 21010หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย )

รวมหน่วย หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย ) จ านวน 151 คน
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1 16064 นางสาว สุลักขณา  คุ้มทรัพย์ 21011กลุ่มสมาชิกหักจากต้นสังกัดต่างจังหวัด

2 20004 นาย เกริกเกียรติ  สรณะพิบูลย์ 21011กลุ่มสมาชิกหักจากต้นสังกัดต่างจังหวัด

3 20114 นาย พุฒิพร  ประทีป 21011กลุ่มสมาชิกหักจากต้นสังกัดต่างจังหวัด

4 901739 เรือเอก บุญศรัณย์  ประทีป 21011กลุ่มสมาชิกหักจากต้นสังกัดต่างจังหวัด

5 901740 นาง รัตนา  ประทีป 21011กลุ่มสมาชิกหักจากต้นสังกัดต่างจังหวัด

6 901741 นาย พงศธร  ประทีป 21011กลุ่มสมาชิกหักจากต้นสังกัดต่างจังหวัด

รวมหน่วย กลุ่มสมาชิกหักจากต้นสังกัดต่างจังหวัด จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21011: กลุ่มสมำชิกหักจำกต้นสังกัดต่ำงจังหวัด
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1 5404 นาง ปาริชาติ  ศรีเมฆ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

2 6154 นาง ซิวเฮียง  เซ่ียงหลิว 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

3 8551 นาง ดวงแข  ภู่กล่ัน 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

4 8675 นางสาว นฤมล  สุ่นสวัสด์ิ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

5 9000 นาย มานพ  เอกจริยวงศ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

6 9485 นาง วิลาวัณย์  สุขอาบใจ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

7 9492 นาง ทิพย์รัมภา  จันทร์เรือง 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

8 9507 นาง ณัฐชนก  วรรณดิษฐ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

9 9556 นาง แสงเดือน  พ่ึงทอง 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

10 9812 นาย มังกร  หริรักษ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

11 9933 นาง สุเนตรา  โพธ์ิน้อย 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

12 10120 นางสาว วิลาวัณย์  อ่ึงขวัญ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

13 10202 นาย โสภณ  ตันพิริยะกุล 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

14 10573 นาง มุกดาวัลย์  มองเพชร 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

15 10779 นาง สายทิพย์  บุญเทศ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

16 11125 นาง จุมพฏา  ศรีศักดา 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

17 11221 นางสาว จิดาภา  ค าพฤกษ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

18 11228 นาง สิริรัตน์  มูลสาร 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

19 11503 นางสาว สกาว  เพชรสังข์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

20 11863 นาง ปรียา  ศรีวัฒนะกูล 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21 11868 นางสาว ฐิติมา  หนูเผือก 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

22 11870 นางสาว รวยร่ืน  ล้ีกุลวัฒนา 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

23 11909 นางสาว นวภัค  ภัคปราน 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

24 11910 นาย นราสิทธ์ิ  นันทพล 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

25 12071 นาง สุรัสวดี  จันทรกุล 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

26 12585 นาง บุญตา  เกตุตระกูล 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21020: หน่วยช ำระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปำกเกร็ด,บำงใหญ่,บำงบัวทอง,ไทรน้อย)
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27 12635 นาง จรรยาภรณ์  หิรัญยานันท์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

28 12736 นางสาว ณัฐรพี  โอบนิธิกุล 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

29 12783 นาง รุ่งทิวา  วุฒิรักษ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

30 12877 นาย สัมฤทธ์ิ  ผิวน่ิม 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

31 12934 นาง ประไพพิมพ์  ธรรมกันมา 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

32 12940 นาย สุรสิงห์  ผาเจริญ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

33 13014 นาง นิภารัตน์  กลมเกลา 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

34 13154 นาง อาทิตยา  สุขดิษฐ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

35 13172 นาย ฐิติพงษ์  จูหงี 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

36 13514 นาง จุฬาภรณ์  เทียนศิริบรรพ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

37 13532 นาย ฉลอง  คุณประทุม 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

38 13828 นาย ฐิติวัชร  เรืองนุช 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

39 13853 นางสาว อาภากร  วินิผล 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

40 13867 นาย ประพจน์  แสบงบาล 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

41 13957 นางสาว พรรษนันต์  งามกิจปราโมทย์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

42 13996 นาย ปัณณวัฒน์  กล่ินละออ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

43 14028 นางสาว รชาวดี  ดิษก่ิงสะแกราษฎร์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

44 14483 นาง เกณิกา  เย็นทรวง 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

45 14494 นางสาว เบญญาภา  มูลลีขิต 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

46 14501 นาง ธนัสสรณ์  ใจทน 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

47 14558 นางสาว จิระภา  แสวงนอก 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

48 14720 นาง จันทรา  ปานสัน 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

49 14724 นางสาว กนกวรรณ  แก้วสว่าง 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

50 14793 นาย วัฒนพงศ์  ทรงประดิษฐ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

51 15270 นางสาว ชลิตา  คล้ายยา 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

52 15364 นาย พรหมพิพัฒน์  พรหมบุตร 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

53 15372 นางสาว วีณา  แซ่ล่ิม 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

54 15426 นางสาว นพมาศ  เกตุรามฤทธ์ิ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

55 15518 นางสาว อัจจิมา  อรุณรัตน์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)
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56 15548 นาย วีระพงษ์  ธุลีจันทร์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

57 15607 นาย จักรพงศ์  เก็งทอง 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

58 15609 นางสาว นันทิกาญจน์  บัวสระ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

59 15729 นางสาว ราตรี  มาลีหวล 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

60 15743 นาย อภิชา  โสดา 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

61 15833 นางสาว นิตติยา  ต้ังเจริญ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

62 15858 นาง ปณิชา  ธนมณีกานต์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

63 15859 นางสาว สิริกาญจน์  เกษมเผ่าพันธ์ุ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

64 15913 นาง พิสมัย  พันธ์กาฬสินธ์ุ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

65 15987 นางสาว อุ้ม  ออมสิน 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

66 16013 นาง อัจฉรา  ทับฉ่ า 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

67 16056 นางสาว ถิรนันท์  อนุตรเวสารัช 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

68 16113 นางสาว ลัดดาวัลย์  มังกรเพชร 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

69 16180 นาง ศิริเพ็ญ  สีน้ าเงิน 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

70 16187 นาง อาภาภรณ์  อริวัน 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

71 16213 นาย นิสิต  ดีเจริญ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

72 16267 นาง สุวภรณ์  คมกริช 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

73 16297 นางสาว กมลชนก  อ้นครุฑ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

74 16301 นาย คณิสร  รัตนพวงทอง 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

75 16317 นางสาว อาภาภรณ์  แก้วโสภณ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

76 16527 นาง สิรภัทร  ทองมาก 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

77 16690 นาง กมลรัตน์  อรุณ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

78 16959 นางสาว ฝนทอง  อยู่ทอง 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

79 16971 นางสาว วรรษมน  มียอด 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

80 17095 นาง อัญชลี  สุทธิพันธ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

81 17097 นางสาว อภิรดี  ทบวงศิลป์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

82 17115 นางสาว สาวิตตรี  ทับทิม 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

83 17119 นางสาว ฤาชุตา  ธนวรรธน์กูล 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

84 17169 นางสาว ยุพิน  ผายเตชะ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)
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85 17190 นาง กรินอร  กันหาค า 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

86 17322 นาย วรรธนะ  เจียจวบศิลป์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

87 17426 นาย ณัฐพล  ปานพุ่ม 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

88 17438 นาง อัญชัญ  ทองสัมฤทธ์ิ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

89 17459 นางสาว นันทวัน  สร้อยปทุม 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

90 17484 นางสาว กัญจน์ณัฐชา  ดุลยศรีบัณฑิต 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

91 17559 นาย ศศิ  ครองสติ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

92 17797 นางสาว วิไล  ผุดผ่อง 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

93 17861 นางสาว ดาราวรรณ  ทองเถาว์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

94 17922 นาย วัชรชัย  แสงสฤษด์ิ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

95 17940 นาง ณฐพร  งามย่ิง 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

96 18011 นางสาว มลฤดี  ปุริเส 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

97 18022 นาย ประพันธ์  พงษ์รักษา 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

98 18122 นาย สุริยะ  บัวศิริ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

99 18146 นางสาว วาริน  เจียจวบศิลป์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

100 18147 นางสาว นนทวรรณ  ลาทอง 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

101 18290 นางสาว อารดาภา  ต้ังกิตติธัช 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

102 18319 นาง ทัตทยา  ผ่องพันธ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

103 18340 นางสาว อัญชิตา  สุริยะกุล 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

104 18390 นางสาว จิดาภา  ใจมิภักด์ิ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

105 18416 นาย ปรีชา  ศรีโยธี 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

106 18512 นาย สิทธิชัย  ทรัพย์แสนดี 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

107 18513 นาง ดวงนภา  ทรัพย์แสนดี 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

108 18523 นาย วินัย  ทองเรือนดี 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

109 18545 นาย ทรงยศ  หงษ์ฝาแก้ว 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

110 18548 นาง จีรวัฒน์  ไผ่แก้ว 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

111 18727 นางสาว มยุรี  แดงสังวาลย์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

112 18729 นาย สินชัย  ปานเฟือง 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

113 18764 นางสาว ศิวพร  พลจันทร์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)
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114 18816 นางสาว สุมาภรณ์  ทองเรืองรอง 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

115 18819 นางสาว วันเพ็ญ  ทองมี 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

116 18845 นาย ปิยะรุจ  ปักกาวะลา 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

117 18891 นางสาว เพ็ญนภา  จันทรา 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

118 18894 นาย จาตุรงค์  ถูสินแก่น 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

119 18978 นางสาว อาทิตยา  นามเสนาะ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

120 19007 นาย ธนวัฒน์  ทวี 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

121 19064 นางสาว ณัฐชยา  รังสิมันต์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

122 19092 นาย จักรรินทร์  แสงพล 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

123 19188 นางสาว ขวัญใจ  ศรีนกทอง 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

124 19263 นางสาว กรณัฐ  สิริปทุม 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

125 19363 นางสาว กลอยใจ  เทพประกอบ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

126 19364 นาย พัชวัสส์  รักศิลป์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

127 19373 นางสาว วรมน  ศรีอรุณ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

128 19423 นางสาว วิกรานต์  สุขพัฒธีณ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

129 19428 นางสาว สุดารัตน์  แสนสะท้าน 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

130 19463 นาย จักรพันธ์  มีชัย 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

131 19496 นางสาว ภิญญดา  ใหม่บุญมี 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

132 19550 นางสาว สาวิตรี  นพเก้า 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

133 19700 นาง สุพัตรา  คงคา 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

134 19729 นางสาว ศวิตรา  โพธ์ิพันธ์ุทิพย์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

135 19737 นาง สุรีลักษณ์  ชัยค าภา 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

136 19762 นางสาว ปนัดดา  เลิศด ารงค์เดช 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

137 19772 นาง พรสวรรณ์  สามคุ้มพิมพ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

138 19813 นาย ธรรมนูญ  ทองจันทร์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

139 19979 นางสาว ปวีณา  เช้ือหงษ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

140 20064 นางสาว อินทุอร  ชัยวงศ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

141 20119 นางสาว ขนิษฐา  ขุนทองไทย 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

142 20228 นาย ดิฐเพชร  มาธุระ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)
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143 20252 นาย วิจักษ์  ดิษฐใจเย็น 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

144 20403 นางสาว รักชนก  ถาวรพล 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

145 20530 นางสาว ธัญชนก  คล้ายสังข์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

146 20634 นางสาว เบญญาภา  วัฒนวงศ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

147 20800 นาย สิทธา  เสาร์แดน 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

148 21223 นางสาว นินวณา  วระโงน 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

149 21291 นาง พรปวีณ์  หากะวี 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

150 21295 นาย ชิตณรงค์  ภูดวงเดือน 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

151 21335 นางสาว สุชญา  สุภาพันธ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

152 21342 นาย สุรวิทย์  กลัดมี 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

153 900198 นาง ลักษณา  นกทอง 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

154 900380 นาง อุทิศ  มะวงศ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

155 900501 นาย สมศักด์ิ  คงชมสุข 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

156 900550 นาง วันนา  กลัดเล็ก 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

157 900903 นาง มะลิวรรณ  ศิริเชษฐ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

158 901087 นาย ภานุวัฒน์  ด้วงทองอยู่ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

159 901190 นาย เรียบ  หม่ืนขันธ์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

160 901196 นาย สมชาย  อนุพัฒน์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

161 901199 นาย สมัย  ทองดอนหอย 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

162 901216 นาย ปรีชา  วินิจผล 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

163 901217 นาง ทองม้วน  วินิจผล 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

164 901405 นาย อานนท์  นกทอง(สมทบมนัส) 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

165 901455 นาย สมโภชน์  เพชรคล้าย 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

166 901463 นาย สุกัลป์  ชาติน้ าเพ็ชร์ 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

167 901670 นาง จิราลักษณ์  เอ่ียมผ่อง 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

168 901683 นาย สุรกิตต์ิ  สีน้ าเงิน 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

169 901745 นาย ธีรภัทร  สุดจิตพร 21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

รวมหน่วย หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย) จ านวน 169 คน
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1 13085 นาย สมบูรณ์ศักด์ิ  อุดมดี 21030วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

2 13632 นางสาว ศิโรรัตน์  สังข์สุข 21030วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

3 17223 นางสาว ทัศนีย์  ผิวขาว 21030วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

4 17224 นางสาว ปัณยตา  หม่ืนศรี 21030วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

5 18098 นาย อภิสิทธ์ิ  สุมาลี 21030วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

6 18259 นาย บุญพา  ปรากฎผล 21030วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

7 19474 นาย สันธาน  ธรรมชัย 21030วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

8 19775 นางสาว กุลธิดา  มีสัตย์ 21030วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

9 19777 นาย นพพล  เสียงก้อง 21030วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

10 20092 นางสาว ปิยรัตน์  จันทร์เรือง 21030วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

11 20093 นางสาว ณภาภัช  กล่ินเกษร 21030วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

12 20095 นาง วิรากานต์  ชูเจริญรัตน์ 21030วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

13 21370 นาย ณรงค์เดช  ศรีอนุตร์ 21030วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

14 21371 นาย ธวัชชัย  หัวเพชร 21030วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

รวมหน่วย วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  จ านวน 14 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21030: วิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8577 นางสาว ดวงทิพย์  จารุจินดา 21040วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ

2 10793 นาง ณิชมน  ฐิติธนาวนิช 21040วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ

3 12378 นาย ธวัชชัย  ขุนทองดิลกเลิศ 21040วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ

4 14046 นางสาว ศรีสุดา  รักสกุล 21040วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ

5 14213 นาย จตุพล  ไชยแขวง 21040วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ

6 15166 นางสาว ปิยนุช  รัตน์บ้านด่าน 21040วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ

7 16781 นางสาว วราภรณ์  ค าภิรมย์ 21040วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ

8 20337 นางสาว ศิวพร  จันทร 21040วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ

9 20805 นาย ประพัฒน์  บุญช่ืน 21040วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ

10 901385 นาง วันดี  กิตติอัชวาลย์ 21040วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ

รวมหน่วย วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ จ านวน 10 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21040: วิทยำลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9535 นาง จิตติมา  เกตุกลัด 21050โรงเรียนอุดมศึกษา

2 12009 นาย สันต์  สุขสีทอง 21050โรงเรียนอุดมศึกษา

3 12228 นาย ค านวณ  เนตรหิน 21050โรงเรียนอุดมศึกษา

4 12917 นาง วาสนา  สุขสีทอง 21050โรงเรียนอุดมศึกษา

5 12918 นาย ธีระชัย  สุขสีทอง 21050โรงเรียนอุดมศึกษา

6 12919 นางสาว เบญจวรรณ  ค าจีน 21050โรงเรียนอุดมศึกษา

7 12921 นางสาว สุดารัตน์  เท่ียงค า 21050โรงเรียนอุดมศึกษา

8 12922 นางสาว ฤดี  เนตรหิน 21050โรงเรียนอุดมศึกษา

9 13076 นาง อมรรัตน์  บัวม่วง 21050โรงเรียนอุดมศึกษา

10 14047 นางสาว ศิริขวัญ  ฟักประไพ 21050โรงเรียนอุดมศึกษา

11 18260 นาย อภิเชตณ์  ช้างพ่ึง 21050โรงเรียนอุดมศึกษา

12 19061 นางสาว เบ็ญจวรรณ  จ านงค์สุข 21050โรงเรียนอุดมศึกษา

13 19651 นาย อาทร  สร้อยสมมาตร์ 21050โรงเรียนอุดมศึกษา

14 20016 นาย อรรถพล  บัวม่วง 21050โรงเรียนอุดมศึกษา

15 901775 นาย สุรศักด์ิ  เจียมทรัพย์ 21050โรงเรียนอุดมศึกษา

รวมหน่วย โรงเรียนอุดมศึกษา จ านวน 15 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21050: โรงเรียนอุดมศึกษำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 6292 นาย ฉัฐวัฒน์  ระงับภัย 21060โรงเรียนการัญศึกษา

2 6734 นาง พรพรรณ  ชุมวงศ์ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

3 7202 นางสาว อรทัย  ทัพภะพยัคฆ์ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

4 7203 นาง ยุพิน  น่ิมเจริญ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

5 7211 นางสาว สุปัญญา  ทัพภะพยัคฆ์ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

6 7212 นาย จารึก  รุ่งเรือง 21060โรงเรียนการัญศึกษา

7 7216 นาย พลิน  เอ่ียมสอาด 21060โรงเรียนการัญศึกษา

8 7533 นาง วณี  น่วมอยู่ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

9 7535 นาย ปกป้อง  น่วมอยู่ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

10 7538 นางสาว เสมอ  จันทมาศ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

11 7544 นางสาว สมปอง  ทัพภะพยัคฆ์ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

12 8771 นาง พยอม  ชัยสายัณห์ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

13 8775 นาง วันทนา  สุขเรือน 21060โรงเรียนการัญศึกษา

14 8776 นาง น่ิมนวล  น่วมอยู่ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

15 9083 นาง ธนัลนัย  เพ็งแจ่มสุนิธิ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

16 9156 นางสาว สุนีย์  รัตนบุรี 21060โรงเรียนการัญศึกษา

17 9378 นาง พรพิมล  เสถียรทิพย์ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

18 9786 นาง จิรัชยา  บ ารุงรส 21060โรงเรียนการัญศึกษา

19 9829 นางสาว ชุลีพร  ประโยชน์เพ่ิมพูล 21060โรงเรียนการัญศึกษา

20 10059 นางสาว พนิดา  แจ่มทิม 21060โรงเรียนการัญศึกษา

21 10073 นาง สิริพร  เอ่ียมสอาด 21060โรงเรียนการัญศึกษา

22 10273 นาง อมรา  ทัพภะพยัคฆ์ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

23 10601 นาง สุจิตรา  สุขก้อน 21060โรงเรียนการัญศึกษา

24 11282 นางสาว คมคาย  สุขแก้ว 21060โรงเรียนการัญศึกษา

25 11579 นาย พฤกษ์ภูมิ  ธีรานุตร 21060โรงเรียนการัญศึกษา

26 11630 นาง วาริน  ศุภศฤงคาร 21060โรงเรียนการัญศึกษา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21060: โรงเรียนกำรัญศึกษำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 11852 นางสาว สุจิน  รึงฉิมพลี 21060โรงเรียนการัญศึกษา

28 11965 นาย ชาตรี  เริงโกสุม 21060โรงเรียนการัญศึกษา

29 12170 นาย นรเศรษฐ์  ชุมวงศ์ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

30 12171 นาย วุฒิพร  บุญหวังสม 21060โรงเรียนการัญศึกษา

31 12176 นาย ฉัตรชัย  บุญจฑิตย์ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

32 12520 นาย ฐากูร  สังข์ทอง 21060โรงเรียนการัญศึกษา

33 12689 นาย พหล  เป่ียมทรัพย์ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

34 12698 นาย ชาติชาย  ภุชงค์เจริญ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

35 13033 นาง กานดา  ทัพภะพยัคฆ์ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

36 13034 นางสาว เอ้ือมพร  สุวรรณราษฎร์ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

37 13035 นางสาว จิรภัทร  ข าปัญญา 21060โรงเรียนการัญศึกษา

38 13363 นางสาว นุชจิรา  สระบัว 21060โรงเรียนการัญศึกษา

39 13454 นาย อติรัฐ  เสง่ียมเนตร 21060โรงเรียนการัญศึกษา

40 13455 นางสาว กิตยา  ม่ังเรือน 21060โรงเรียนการัญศึกษา

41 13508 ว่าท่ีร้อยตรี ศักด์ิดา  น้อมระวี 21060โรงเรียนการัญศึกษา

42 14798 นางสาว มาลินี  สมบัติ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

43 16104 นาย วราวุธ  งามแสง 21060โรงเรียนการัญศึกษา

44 16247 นางสาว ศิริลักษณ์  ลัมยศ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

45 16251 นางสาว ดารินอาภา  ภุชงค์บุษราอาชา 21060โรงเรียนการัญศึกษา

46 16252 นางสาว รสกมลา  ภุชงค์คุณัย 21060โรงเรียนการัญศึกษา

47 16370 นาย วัชระ  อินแตง 21060โรงเรียนการัญศึกษา

48 16447 นางสาว นลินท์รัตน์  แก้วประสิทธ์ิ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

49 16448 นางสาว ชนากานต์  อ้อมนนท์ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

50 16705 นาย ชุมพล  สีเงินยวง 21060โรงเรียนการัญศึกษา

51 16826 นาย ทอง  ห้ามสนธิ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

52 17016 นางสาว ศลิษา  เกษมศิริสุข 21060โรงเรียนการัญศึกษา

53 17019 นาย สมศักด์ิ  กะขาว 21060โรงเรียนการัญศึกษา

54 17517 นาง วาณี  รุ่งเรือง 21060โรงเรียนการัญศึกษา

55 17844 นาง จงดี  สังข์โต 21060โรงเรียนการัญศึกษา



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

56 19652 นาย พิศาล  สุทัตโต 21060โรงเรียนการัญศึกษา

57 19873 นาง ษฑฬษ  ปรีชาจารย์ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

58 20339 นางสาว กุลนันทน์  นันทวิริยะ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

59 900604 นาย สมคิด  พวงเพชร์ 21060โรงเรียนการัญศึกษา

รวมหน่วย โรงเรียนการัญศึกษา จ านวน 59 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 10092 นาง ภัทราพร  ปัญญาประทีป 21090โรงเรียนสมานพิชากร

2 17226 นาง สรวงสมร  โชชัย 21090โรงเรียนสมานพิชากร

3 901518 นางสาว เลิศนวินดา  ไรวินท์ธีธัช 21090โรงเรียนสมานพิชากร

รวมหน่วย โรงเรียนสมานพิชากร จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21090: โรงเรียนสมำนพิชำกร



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13086 นาง นงลักษณ์  อ่ าช้าง 21100โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

2 19945 นางสาว กาญจนา  จันทร์แก้ว 21100โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

รวมหน่วย โรงเรียนธัมมสิริศึกษา จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21100: โรงเรียนธัมมสิริศึกษำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 11669 นาง ขนิษฐา  พูลลาภ 21110โรงเรียนเทพประทานพร(ดรุณานุบาล)

2 19817 นางสาว สุพัตรา  ร าไพ 21110โรงเรียนเทพประทานพร(ดรุณานุบาล)

3 21417 นาง จรรยา  สังขภิญโญ 21110โรงเรียนเทพประทานพร(ดรุณานุบาล)

4 901078 นาง วณี  หงสกุล 21110โรงเรียนเทพประทานพร(ดรุณานุบาล)

รวมหน่วย โรงเรียนเทพประทานพร(ดรุณานุบาล) จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21110: โรงเรียนเทพประทำนพร(ดรุณำนุบำล)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 11403 นาย วิโรจน์  บรรลือทรัพย์ 21120โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์

2 11404 นาง อธิษฐาน  บรรลือทรัพย์ นาระหัด 21120โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์

3 11601 นางสาว น้ าผ้ึง  บรรลือทรัพย์ 21120โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์

4 13364 นางสาว กรรณิการ์  บรรลือทรัพย์ 21120โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์

5 15738 นางสาว อาภากร  บรรลือทรัพย์ 21120โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์

6 19596 นาย สุเมธ  บรรลือทรัพย์ 21120โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์

รวมหน่วย โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21120: โรงเรียนอนุบำลบรรลือทรัพย์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18253 นาง ภัสนันท์  เอ่ียมใจกล้า 21130โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

รวมหน่วย โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21130: โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9266 นาย บังเอิญ  อ่ิมจิตร 21150โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์

2 12746 นาง กาณฑ์ณารัตน์  ศรีวิชัย 21150โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์

3 16254 นางสาว ประภาวัลย์  เพชรประเสริฐ 21150โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์

4 16782 นาย ประยูร  พราหมโพธ์ิ 21150โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์

5 19525 นางสาว แพรวนิต  ใจดี 21150โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์

6 19943 นาย นัฐวุธ  บุญคง 21150โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์

7 20376 นาง เจตนิพิฐ  พิเชียรภาคย์ 21150โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์

รวมหน่วย โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ จ านวน 7 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21150: โรงเรียนอนุบำลสุรีย์ลักษณ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16253 นางสาว พรรณิภา  งามเลิศ 21170โรงเรียนพณิชยการนนทบุรี

รวมหน่วย โรงเรียนพณิชยการนนทบุรี จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21170: โรงเรียนพณิชยกำรนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14591 นาย ประสพ  สิทธิเลิศ 21180โรงเรียนพัฒนวิทย์(รุ่งโรจน์ศึกษา)

2 14595 นางสาว นฤมล  เพ็ชรสุวรรณ 21180โรงเรียนพัฒนวิทย์(รุ่งโรจน์ศึกษา)

3 14596 นาง จิตติมา  คงสมฤกษ์ 21180โรงเรียนพัฒนวิทย์(รุ่งโรจน์ศึกษา)

4 14650 นางสาว เนตรนภา  จุลพันธ์ 21180โรงเรียนพัฒนวิทย์(รุ่งโรจน์ศึกษา)

5 14652 นางสาว วิลัยลักษณ์  ทรัพย์เงิน 21180โรงเรียนพัฒนวิทย์(รุ่งโรจน์ศึกษา)

6 16449 นาง สุจิตรา  คงชาตรี 21180โรงเรียนพัฒนวิทย์(รุ่งโรจน์ศึกษา)

7 17219 นางสาว วรากรณ์  จันกล่ิน 21180โรงเรียนพัฒนวิทย์(รุ่งโรจน์ศึกษา)

8 17767 นาง สินีรัตน์  ฤกษ์สง่า 21180โรงเรียนพัฒนวิทย์(รุ่งโรจน์ศึกษา)

9 19504 นางสาว ดลทิตยา  รัตนสาขา 21180โรงเรียนพัฒนวิทย์(รุ่งโรจน์ศึกษา)

รวมหน่วย โรงเรียนพัฒนวิทย์(รุ่งโรจน์ศึกษา) จ านวน 9 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21180: โรงเรียนพัฒนวิทย์(รุ่งโรจน์ศึกษำ)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15741 นาง พัชรพร  อ้นใจหาญ 21200วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

2 17233 นาย ไกรเรืองฤทธ์ิ  สุขจิระทวี 21200วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

รวมหน่วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21200: วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำมบริหำรธุรกิจ นนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12408 นางสาว นวลนภา  บรรลือทรัพย์ 21220โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2

2 14756 นาง ปาริชาติ  บรรลือทรัพย์ 21220โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2

3 14757 นาย อ าพล  สุวรรณรัมย์ 21220โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2

4 18242 นางสาว สุชาดา  บรรลือทรัพย์ 21220โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2

5 18243 นางสาว พิมลศิริ  บรรลือทรัพย์ 21220โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2

6 21419 นาย โรจนรินทร์  บรรลือทรัพย์ 21220โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2

7 21420 นางสาว วันวิสาข์  สุวรรณรัมย์ 21220โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2

8 21421 นาย นัฐพล  ทวยตรง 21220โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2

รวมหน่วย โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2 จ านวน 8 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

21220: โรงเรียนอนุบำลบรรลือทรัพย์ 2



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 20828 นาง จารุณี  น้อยเปรม 22020โรงเรียนวัดลานนาบุญ

2 21282 นางสาว มัญชนิกา  บุญยงค์ 22020โรงเรียนวัดลานนาบุญ

3 21331 นาง จารุวรรณ  อินทรชม 22020โรงเรียนวัดลานนาบุญ

รวมหน่วย โรงเรียนวัดลานนาบุญ จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22020: โรงเรียนวัดลำนนำบุญ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 10767 นาย สวัสด์ิ  ศรีราช 22030โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์

2 11792 นางสาว สุวารี  เลาะเดรุส 22030โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์

3 17541 นางสาว ภัทราวดี  แนงแหยม 22030โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์

4 20237 ว่าท่ีร้อยตรี ประเชิญ  รอดบ้านเกาะ 22030โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์

5 900328 นาง ลัดดาวัลย์  ศรีราช 22030โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์

รวมหน่วย โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ จ านวน 5 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22030: โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13733 นาง มยุรี  ไหลหร่ัง 22050โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

2 13938 นาง สุธาสินี  มงคลวิวัฒน์ 22050โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

3 15102 นาย อิทธิเดช  จันทร์แสงวัฒนา 22050โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

4 15112 นางสาว ขวัญใจ  ผดุงศักด์ิ 22050โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

5 15511 นางสาว ศศิธร  หนูทอง 22050โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

6 15602 นาย จารียุทธยา  พันนุมา 22050โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

7 16003 นางสาว ไมตรี  ทองมี 22050โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

8 17768 นางสาว พินิจกุล  หิตยะโส 22050โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

9 18353 นางสาว บุษบา  สร้อยทอง 22050โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

10 19052 นางสาว นุชจรี  ศรีสมบัติ 22050โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

11 19805 นางสาว วราพร  เช้ือหมอดู 22050โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

12 21029 นางสาว ชวัลลักษณ์  สุคันธศิลป์ 22050โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

รวมหน่วย โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 12 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22050: โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9764 นาง สุพรรณี  สุขเล็ก 22070โรงเรียนวัดต าหนักใต้

2 10199 นาง คมคาย  น้อยสิทธ์ิ 22070โรงเรียนวัดต าหนักใต้

3 13713 นาย สุนทร  เว่ินทอง 22070โรงเรียนวัดต าหนักใต้

4 14071 นาย เพชร  สามช่ืนฉ่ า 22070โรงเรียนวัดต าหนักใต้

5 17611 นาย กฤษณ์  ปิติธีรโชติ 22070โรงเรียนวัดต าหนักใต้

6 17856 นางสาว จารีรัตน์  รัตนะ 22070โรงเรียนวัดต าหนักใต้

7 901259 นาย นาวิน  สุขเล็ก 22070โรงเรียนวัดต าหนักใต้

รวมหน่วย โรงเรียนวัดต าหนักใต้ จ านวน 7 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22070: โรงเรียนวัดต ำหนักใต้



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 900360 นาง เชาวนี  จิตรีเหิม 22090โรงเรียนวัดโชติการาม

รวมหน่วย โรงเรียนวัดโชติการาม จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22090: โรงเรียนวัดโชติกำรำม



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 7341 นาย ชูชีพ  สายสวาท 22100โรงเรียนวัดทางหลวงโพธ์ิทอง

2 13734 นางสาว วิบูลอร  นิลพิบูลย์ 22100โรงเรียนวัดทางหลวงโพธ์ิทอง

รวมหน่วย โรงเรียนวัดทางหลวงโพธ์ิทอง จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22100: โรงเรียนวัดทำงหลวงโพธ์ิทอง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14697 นาง ศรีสุดา  ประมวญรัฐการ 22120โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ

รวมหน่วย โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22120: โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9773 นาง ศรณี  คุปติปัทมกุล 22130โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า

2 15512 นาย ธรรมรัตน์  วรรณวิชัยกุล 22130โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า

รวมหน่วย โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22130: โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16177 นางสาว อุษา  มณีจักร 22150โรงเรียนวัดบางระโหง

รวมหน่วย โรงเรียนวัดบางระโหง จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22150: โรงเรียนวัดบำงระโหง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13737 นาย รังสิต  คาดสนิท 22180โรงเรียนวัดพุฒิปรางปราโมทย์

2 16451 นางสาว พัทธนันท์  อโนราช 22180โรงเรียนวัดพุฒิปรางปราโมทย์

3 17390 นาง รุ่งทิพย์  จันทนราช 22180โรงเรียนวัดพุฒิปรางปราโมทย์

4 21415 นางสาว กัลญา  เพชรสังคาด 22180โรงเรียนวัดพุฒิปรางปราโมทย์

รวมหน่วย โรงเรียนวัดพุฒิปรางปราโมทย์ จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22180: โรงเรียนวัดพุฒิปรำงปรำโมทย์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17453 นาย รักธงชัย  วงค์ศรียา 22200โรงเรียนวัดฝาง

2 17920 นางสาว สุวิภา  เสมวงค์ 22200โรงเรียนวัดฝาง

3 19049 นางสาว กนกพิชญ์  นาโสก 22200โรงเรียนวัดฝาง

4 20344 นางสาว ปริยากร  ศิลาโชติ 22200โรงเรียนวัดฝาง

รวมหน่วย โรงเรียนวัดฝาง จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22200: โรงเรียนวัดฝำง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14094 นาง จีราภรณ์  เพชรน้อย 22210โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

2 16234 นางสาว ศรุดา  บุญณสิทธ์ิ 22210โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

3 17983 นางสาว พจมาน  ผ่องจิตร์ 22210โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

4 17985 นางสาว วรรณธิดา  โกยรัมย์ 22210โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

5 19023 นางสาว ธัญวลัย  ขาวฤกษ์ 22210โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

6 19512 นางสาว วิไลลักษณ์  พสุรัตน์ 22210โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

7 19643 นาย ณรงค์ชัย  เพ็ชรตะก่ัว 22210โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

รวมหน่วย โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จ านวน 7 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22210: โรงเรียนประชำอุปถัมภ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 20207 นางสาว แสงเทียน  เฉลิมวัฒน์ 22230โรงเรียนวัดปราสาท

รวมหน่วย โรงเรียนวัดปราสาท จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22230: โรงเรียนวัดปรำสำท



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9912 นาย สุดเขตต์  ดาวศรี 22240โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55(วัดโบสถ์ดอนพรหม)

รวมหน่วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55(วัดโบสถ์ดอนพรหม) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22240: โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ55(วัดโบสถ์ดอนพรหม)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17756 นาย วิรัตน์  ใจกล้า 22250โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

2 18624 นาง รุ่งรัตน์  เพ็งอาทิตย์ 22250โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

3 19171 นาย ยุทธนันท์  ขวัญอ่อน 22250โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

4 22127 นางสาว ภัสสร  แสนพิมพา 22250โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

รวมหน่วย โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22250: โรงเรียนท่ำทรำยประชำอุปถัมภ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8788 นางสาว ธัญนิจ  อินเอ่ียม 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

2 8802 นาง วิลาวัลย์  วิพัฒน์ครุฑ 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

3 10971 นาย วีระ  ภิรมย์โพล้ง 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

4 11059 นาย สุมิตร์  เผือกรักษา 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

5 13317 นางสาว พิมพ์พร  เปรมหิรัญ 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

6 13723 นางสาว ฉันติมา  เท้าเฮ้า 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

7 14256 นาย ศรายุทธ  เช้ือฉ่ าหลวง 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

8 14722 นาย ธีรศักด์ิ  ผิวอ่อน 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

9 15037 นาย สุพจน์  เทศน์ธรรม 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

10 16147 นางสาว จรัสพร  นพข า 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

11 16997 นาง สุจิตตา  รูปสูง 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

12 16998 นางสาว ชรินรัตน์  บัตรรัมย์ 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

13 18923 นางสาว มธุรดา  โยธามาตย์ 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

14 18953 นาง ศิรพร  สว่างวงษ์ 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

15 19383 นางสาว ปิยวรรณ  แก้วเซ่ง 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

16 19384 นางสาว สุพัฒตรา  บุษบา 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

17 19421 นาย สรคมน์  สุภาพันธ์ 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

18 19579 นางสาว สุวิมล  ฤกษ์อนันต์ 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

19 20393 นาง ทัศนีย์  สุขุมวาทย์ 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

20 20395 นางสาว เกวลี  อวนศรี 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

21 20482 นางสาว ปณิตา  รุ่งแสง 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

22 901544 นาย พนม  ม่ันเสดาะ 22260โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

รวมหน่วย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จ านวน 22 คน

22260: โรงเรียนอนุบำลนนทบุรี

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 19335 นางสาว ณัชทชา  เดชโชติสุนทร 22270โรงเรียนวัดปากน้ า

รวมหน่วย โรงเรียนวัดปากน้ า จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22270: โรงเรียนวัดปำกน้ ำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 11148 นางสาว พิมพ์ฐิชา  พงศ์วรินทร์ 22280โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

2 15973 นาย สมจิตร์  ศิลานนท์ 22280โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

3 18182 นางสาว ศศิวิมล  ผลิตาภรณ์ 22280โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

4 21734 นางสาว ศิรินทร  หอมตลบ 22280โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

5 21735 นาย นาวี  ยืนนาน 22280โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

รวมหน่วย โรงเรียนกลาโหมอุทิศ จ านวน 5 คน

22280: โรงเรียนกลำโหมอุทิศ

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12694 นางสาว ธัญชนก  น่ิมกล่ิน 22290โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา

2 12980 นางสาว ดารณี  กล่อมเจ็ก 22290โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา

3 13670 นาง จันทิมา  สุขป้อม 22290โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา

4 15283 นาง นุชนารถ  นาคะสิงห์ 22290โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา

5 19711 นาง เกษราภรณ์  ปักกาเต 22290โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา

6 19860 นางสาว ฤทัย  โปวานนท์ 22290โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา

7 19861 นาง อ าไพ  สุตตสันต์ 22290โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา

8 20788 นาง สุกัญญา  สุวรรณโณ 22290โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา

รวมหน่วย โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา จ านวน 8 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22290: โรงเรียนทำนสัมฤทธ์ิวิทยำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 7509 นาย ฐิติ  จิตรไพบูลย์ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

2 8800 นาง มาลัย  มีศิริ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

3 9794 นาง พัชรินทร์  สร้อยทอง 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

4 10019 นาย สุวรรณ์  ปุราถาเน 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

5 10020 นาง ฉวี  เสนค าสอน 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

6 10877 นาง สุธีรา  บุญพรวงศ์ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

7 10919 นางสาว ณัฐณิชา  บัวดี 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

8 12892 นางสาว พิณทอง  นิเกตุน้อย 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

9 13245 นาง ดวงเดือน  สุรเดชานันท์ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

10 13710 นาย สิงขร  สังข์ประเสริฐ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

11 13770 นาย ธวัชชัย  เนตรแพ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

12 14465 นาง กาญจนา  จิตรไพบูลย์ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

13 14517 นาย ฉัตรชัย  ไกรเทพ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

14 16476 นางสาว ปณิฏฐนันท์  อนันตะวัน 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

15 16588 นาย พชรวิษย์  รัตนเมธีรัตน์ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

16 17184 นาย ไชยพัฒน์  สังขรักษ์ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

17 17454 นางสาว จุฑาภรณ์  สุขสุนทร 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

18 17494 นางสาว จิริสุดา  สุพันธนา 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

19 17982 นาย กฤษฎา  สุริยะ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

20 18282 นางสาว จันทิมา  ไทยสงค์ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

21 18408 นางสาว ศุภวรรณ  มัณยานนท์ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

22 18572 นาง วราภรณ์  งามสุทธิ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

23 18924 นาย ภัคเมศฐ์  กีรติพุฒิโรจน์ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

24 19386 นางสาว กันยา  ชูด า 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

25 19710 นางสาว ปาริฉัตร  สุวรรณศรี 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

26 20397 นางสาว จุรีภรณ์  สาระอาภรณ์ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

22300: โรงเรียนอนุรำชประสิทธ์ิ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 20871 นางสาว สายรุ้ง  ทิพย์อักษร 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

28 21208 นางสาว ตรีชฎา  ฉางตา 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

29 21359 นาย กิตติภูมิ  พงศ์พันธ์งาม 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

30 22047 นางสาว เรณู  วังคีรี 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

31 901581 นาย ภิญโญ  เพ่ิมเจริญ 22300โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

รวมหน่วย โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ จ านวน 31 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 7025 นาย โชติ  ฟักเขียว 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

2 8034 นาย รัตนะ  อภัยสุวรรณ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

3 10349 นาย บุณยทัต  บุญล้อม 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

4 11174 นาง วาสนา  พันธุมะเกียรติ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

5 11411 นาง เพ็ญศิริ  ศรีสว่าง 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

6 11647 นาง ปนัดดา  ล้ิมสุขนิรันดร์ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

7 11991 นาง มาลัย  อุรเคนทร์ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

8 12025 นาย นาวี  ฑีฆะบุตร 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

9 12296 นาง จิรนุช  ฟุ้งรักษา 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

10 12467 นางสาว ณัฐิยา  โพธาราม 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

11 12883 นาง สุนันทา  มดตะน้อย 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

12 13187 นาย วันชัย  เขียนจัตุรัส 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

13 13545 นาง อรวรรณ  ชมช่ืนใจ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

14 13607 นาย สมโภช  จันทาป 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

15 13654 นางสาว ยุวรี  ช่วยอาษา 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

16 14709 นางสาว เสาวนีย์  สวนพันธ์ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

17 14800 นาง หยาดพิรุณ  ทองรักชาติ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

18 14839 นางสาว กิตต์ิธัญญา  พูลสวัสด์ิ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

19 14903 นางสาว ธัญญธร  พงษ์สุระ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

20 14941 นางสาว สุพรรณี  เช่นพิมาย 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

21 15373 นาย อุดม  หาเลิศ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

22 15646 นางสาว กุลนาถ  สุวรรณประเสริฐ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

23 15704 นางสาว ศิริรัตน์  ด้วงนคร 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

24 15705 นางสาว สุวิมล  สาวะภู 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

25 16040 นางสาว สุจิรานันท์  บุญเถิง 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

26 16185 นางสาว นิศากร  ดีแจ้ง 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

31020: โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 16634 นางสาว สิริญญา  อ่ าเมือง 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

28 16999 นาง นิฐจกาญจน์  กอบกุลธนชัย 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

29 17066 นาง รัตนาภรณ์  ภูโสดนิล 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

30 17499 นางสาว พรรณี  ศรีสุระ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

31 17863 นางสาว สุดารัตน์  พิบูลย์สังข์ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

32 17986 นาง วัชรี  แสงกล้า 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

33 18028 นางสาว สุทัตตา  อันหนองกุง 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

34 18196 นาย มนูญ  พานทอง 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

35 18306 นางสาว ตระการรัตน์  สัตยะยุกต์ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

36 18363 นางสาว ปทุม  ช่องคันปอน 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

37 18372 นางสาว ทิพย์สุวรรณ  ราชเกิด 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

38 18413 นาย พลากร  จ าลอง 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

39 18414 นาย อัครเดช  บุญเพ็ง 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

40 18481 นางสาว สุดารัตน์  ปานทอง 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

41 18543 นาง กิตติมา  แจ้งค าข า 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

42 19290 นาง มีนา  สุขชุ่ม 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

43 19337 นางสาว สิริภัทร์ลดา  เพชรมงคลเวธน์ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

44 20005 ว่าท่ีร้อยตรี นิติรักษ์  พิกุล 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

45 20074 นาย สิรภัทร  สมอุดร 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

46 20098 นางสาว ปิยนุช  รอดกระจับ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

47 20151 นาย ปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

48 20348 นาย ณรงค์ศักด์ิ  โพธ์ินิยม 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

49 20798 นางสาว สุนิสา  ปริมาณ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

50 20816 นาย สุทธินันท์  เจียมผักแว่น 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

51 21211 นางสาว มณีรัตน์  พงษ์ลุน 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

52 21287 นาย ณัฏฐชัย  หอมบุญ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

53 21338 นางสาว บุหงา  ทวีโภค 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

54 21362 นางสาว รักใจ  ดวงประโคน 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

55 21410 นาย ณัฐภัทร  ธรณี 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

56 22101 นาง ณัฏฐนันท์  สุขจันทร์ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

57 900091 นาย อดิศักด์ิ  อุรเคนทร์ 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

58 900150 นาย อภิชาติ  ไตรวิชช์ปัญญา 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

59 901562 นาย อนันต์  พานทอง 31020โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รวมหน่วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ านวน 59 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8814 นาง ประทิน  พ่วงแพ 31030โรงเรียนปากเกร็ด

2 9482 นาง เถาวัลย์  โกเม 31030โรงเรียนปากเกร็ด

3 11064 นาง สายพิณ  ศรีเพ็ง 31030โรงเรียนปากเกร็ด

4 12094 นาง ภาวนา  พ่วงหลาย 31030โรงเรียนปากเกร็ด

5 12436 นางสาว กนกวดี  นิพันธ์ประศาสน์ 31030โรงเรียนปากเกร็ด

6 14270 นาง เนตรนภา  บุญศิริ 31030โรงเรียนปากเกร็ด

7 14623 นางสาว ลัญจกร  ศรีทองมาศ 31030โรงเรียนปากเกร็ด

8 15516 นาง พรทิพย์  ฤทธ์ิจ ารัส 31030โรงเรียนปากเกร็ด

9 15561 นาย พสิษฐ์  เช้ือฉิม 31030โรงเรียนปากเกร็ด

10 16087 นาง อาทิตยา  เวียงวีระเกียรติ 31030โรงเรียนปากเกร็ด

11 16359 นาย นิพล  โตพูล 31030โรงเรียนปากเกร็ด

12 16633 นาย ศิวกร  พรประภาเกษตร 31030โรงเรียนปากเกร็ด

13 16686 นาง พัชรี  เรือนเพ็ชร์ 31030โรงเรียนปากเกร็ด

14 17187 นาย ธานี  เวียงวีระเกียรติ 31030โรงเรียนปากเกร็ด

15 17197 นาง ลักษณา  ดลเสถียร 31030โรงเรียนปากเกร็ด

16 17867 นาง นิกข์นิฌา  ศรีบุตรตา 31030โรงเรียนปากเกร็ด

17 18078 นาย สุชากรณ์  พวงทอง 31030โรงเรียนปากเกร็ด

18 18161 นางสาว สุวิภา  มาลากาญจน์ 31030โรงเรียนปากเกร็ด

19 18651 นาง บูรณา  สนร้ิว 31030โรงเรียนปากเกร็ด

20 19583 นางสาว นิธิดา  พลายแก้ว 31030โรงเรียนปากเกร็ด

21 20282 นาย สิริวัฒน์  ปราณี 31030โรงเรียนปากเกร็ด

22 20616 นางสาว วิภาดา  สุขวิพัฒน์ 31030โรงเรียนปากเกร็ด

23 20699 นางสาว เดือน  บุญจวง 31030โรงเรียนปากเกร็ด

24 21363 นางสาว วรุณนภา  ริณพัฒน์ 31030โรงเรียนปากเกร็ด

25 21365 นางสาว กัญจนา  คชศิริ 31030โรงเรียนปากเกร็ด

26 21413 นาย วุฒินันท์  พรมนัส 31030โรงเรียนปากเกร็ด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

31030: โรงเรียนปำกเกร็ด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 21738 นางสาว ปัทมา  อินทร์บริสุทธ์ิ 31030โรงเรียนปากเกร็ด

28 900833 นาย พิทักษ์  โกเม 31030โรงเรียนปากเกร็ด

29 901519 นาย วิชัย  ตันกิติภิญโญ 31030โรงเรียนปากเกร็ด

30 901520 นาง วรรณรินทร์  ตันกิติภิญโญ 31030โรงเรียนปากเกร็ด

รวมหน่วย โรงเรียนปากเกร็ด จ านวน 30 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 7350 นาง ศิริวรรณ  แก่นสุวรรณ์ 31040โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

2 12971 นาง ลัดดาวรรณ  เหล่าเกียรติกุล 31040โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

3 14732 นาย วัฒนา  คนซ่ือ 31040โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

4 14966 นาย ปณิธาน  ศรีปรีเปรม 31040โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

5 15057 นาย ธีระวัฒน์  คงโพธ์ิน้อย 31040โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

6 15250 นาง แก้วกาญจน์  ทุมดี 31040โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

7 16235 นาย พันธ์ุเทพ  คล้อยนาม 31040โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

8 17084 นางสาว ณัฐวรินทร  ธารบุปผา 31040โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

9 18479 นางสาว บุญญารัตน์  วัตตธรรม 31040โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

10 18480 นาง พรพรหม  ชัยม่ัน 31040โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

11 19461 นาย กิติพงษ์  ทุมดี 31040โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

12 19462 นางสาว อรอุมา  ชูเลิศ 31040โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

13 19815 นางสาว นริศรา  พงศ์จิตประเสริฐ 31040โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

14 19851 นาง ชุติมา  ชุติกุลวรนันท์ 31040โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

15 21339 นางสาว วรัญญา  แสงสะอาด 31040โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

16 21399 นางสาว ภัทรสุดา  บุญสร้อย 31040โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

รวมหน่วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จ านวน 16 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

31040: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 6961 นาย ด ารง  กรรฉิม 31050โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

2 8464 นาย มงคล  พันตาเอก 31050โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

3 10216 นาง กชพรรณ  มีประดิษฐ์ 31050โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

4 11094 นาง กฤษณี  สุริยาแสงศรี 31050โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

5 11980 นาง พัชรินทร์  ไม้เกษ 31050โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

6 13097 นาง เอ้ือมพร  เบ็ญนา 31050โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

7 13458 นางสาว เสาวนิตย์  มงคลสกุณี 31050โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

8 16151 นาย ปรีดา  ช่ืนกล่ินธูป 31050โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

9 16892 นางสาว วิรัด  ช่อดาว 31050โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

10 18162 นาง ดวงพร  ไชยรุตม์ 31050โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

11 18200 นาย ปวริศร์  โตน้ า 31050โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

12 20801 นาย นิธิ  ทองเป่ียม 31050โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

13 21152 นาง สุกัลยา  ค านวนวัย 31050โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

14 21344 นางสาว ชนิกานต์  ศักดาณรงค์ 31050โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

รวมหน่วย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จ านวน 14 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

31050: โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 6720 นาย ชาญชัย  มุขพรหม 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

2 7563 นาง ขวัญพัฒน์  เดชวสุพงศ์ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

3 9063 นาง อรวรรณ  ฟักสังข์ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

4 9140 นาง ธัญญพัทธ์  จิระวุฒิพันธ์ุ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

5 9975 นาง ชไมพร  เทศวานิช 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

6 9977 นาง จารุวรรณ  ค้ าคุณค า 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

7 9982 นาย ธานินทร์  สุริยวงษ์ปรี 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

8 10180 นาย อนุชิต  โพธิวงศ์ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

9 10781 นางสาว สุรีพร  โพธ์ิทอง 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

10 10839 นาย วีระชัย  บุญล้อม 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

11 11124 นางสาว กฤติญา  ธนภัทรวุฒิกุล 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

12 12044 นาย ชโลทร  เอ่ียมโวทาน 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

13 12258 นาย นาวิน  มดตะน้อย 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

14 12328 นาง กัลยา  ทับทิมเทศ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

15 12355 นาย สุชิน  ฟักสังข์ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

16 12664 นาง พีรยาณ์  ฐิติภัทร์วงศ์ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

17 12974 นาย ไตรรงค์  ล้ิมเจริญ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

18 13022 นาง วิภา  พาหุสุวัณโณ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

19 14412 นางสาว สุภาลักษมี  จันทุมมา 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

20 14842 นางสาว ศศิกานตร์  วีระวัฒน์โยธิน 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

21 15081 นาง อัจฉราวดี  สุขไสใจ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

22 16358 นาง กิตติมา  ธีรสรเดช 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

23 16688 นาง สุภัทรา  อ่ิมอ่ า 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

24 17385 ว่าท่ีร้อยตรี ศุภณัฐ  ชัยฤทธ์ิ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

25 17466 นางสาว กนกวนัช  ราชนานนท์ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

26 18071 นางสาว สุวิมล  อนันต์ทวีรัชต์ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

31060: โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 18482 นางสาว ศิริวรรณ  ทับเกษม 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

28 19054 นาง พรพิศ  ลาอ่อน 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

29 19464 นางสาว ปาริชาต  เกษเจริญคุณ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

30 19489 นางสาว วัลยา  สิงห์แก้ว 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

31 20568 นาง ฐิติภา  สันตยานนท์ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

32 20687 นางสาว วาสนา  โชติวุฒิพัฒนา 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

33 20703 นางสาว พัชราภา  มณีวงษ์ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

34 21288 นางสาว กนกนันท์  ก้านทอง 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

35 21296 นาง จิราพร  ญานเพ่ิม 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

36 21411 นางสาว ณัฐฑิยา  กาเจริญ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

37 21412 นาย อิศเรศ  วงศ์ศรัณย์ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

38 21736 นาย ภาสกร  ชาญจิราวดี 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

39 21737 นางสาว ชลธิชา  ม่วงศรีจันทร์ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

40 900783 นาย นัฐพล  ศิริจ าปา 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

41 900784 นาย ทศเทพ  เทศวานิช 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

42 900785 นาย สุวัฒน์  พาหุสุวัณโณ 31060โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

รวมหน่วย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี จ านวน 43 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8280 นาง สมศรี  แก้วค ามูล 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

2 9050 นางสาว เฟ่ืองอ าไพ  อ่ าสอน 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

3 9051 นางสาว วริศรียา  โคตรพงษ์ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

4 9208 นาง วรรฐิญา  โตเสือ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

5 9295 นาง จตุราพร  วงศ์ชนะ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

6 9543 นางสาว นุชนภา  เนียมหอม 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

7 9750 นางสาว อรทัย  อดุลย์เดช 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

8 10582 นาง ธันย์ชนก  เร่ียวแรง 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

9 10634 นาง วนิดา  วัฒนศัพท์ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

10 10721 นาง วีณา  ดีทะเนตร์ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

11 10724 นางสาว ธัญนันท์  ศรีทอง 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

12 10727 นาง ปราณี  เรืองเวส 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

13 10772 นางสาว อารี  ช่างเรือนกลาง 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

14 10926 นาง สายทอง  ชัยบุรินทร์ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

15 10996 นาง ชุติกาญจน์  เมตตาจิตร 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

16 11224 นาง ภาวินี  แวดวงทอง 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

17 11262 นาง พนาศรี  ทองสว่าง 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

18 11265 นางสาว ฐิติรัตน์  เจริญสุข 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

19 11320 นางสาว มาลินี  เฉลียว 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

20 11365 นางสาว อรอนงค์  สุมาบัติ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

21 11477 นาย ปราโมทย์  ใยจุ้ย 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

22 11541 นางสาว ธัญลักษณ์  สวรรค์จิตต์ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

23 11583 นาง อิสราภรณ์  วัฒน์สูงเนิน 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

24 11634 นางสาว อ าพร  บรรลือฤทธ์ิ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

25 11778 นาง อรนงค์  บรรลุสันติกุล 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

26 12125 นาง สุวรรณา  พันธ์ุนิธิ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

31080: โรงเรียนชลประทำนวิทยำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 12433 นาง นิศารัตน์  สุมน 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

28 12723 นางสาว พจณิชา  ร่มไทร 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

29 13018 นาย วิวัฒน์  กองแกน 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

30 13039 นางสาว สมเกียรติ  ตุ่มผะกา 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

31 13043 นาย พเนศ  ปานเฟือง 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

32 13078 นาง มาณวิกา  มูลชาภิรมย์ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

33 13269 นาย ไชยา  มูลชาภิรมย์ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

34 13297 นาง นภาพร  วายุรัตน์ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

35 13298 นางสาว นงพรรณ  ขุนปราบ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

36 13323 นาง วิภาวี  มังกโรทัย 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

37 13325 นางสาว อานันตยา  ปรมาพันธ์ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

38 13413 นาง เครือมาศ  ชาญโลหะการกิจ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

39 13433 นางสาว มนัสชนก  ดิสภักดี 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

40 14662 นาย อดิเรก  บุสทิพย์ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

41 15306 นางสาว จรรยา  เสาร์ศรีจันทร์ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

42 16378 นางสาว เมลดา  รัตนวงศ์ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

43 16787 นาง สุพิชญา  ชัยปัญญา 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

44 17244 นางสาว จีรพร  มีศิลป์ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

45 17409 นาง ปวริศา  แพรกหา 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

46 17775 นางสาว ศิรินันท์  จันทร์ใสย์ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

47 17779 นางสาว สุพร  ชอสกุล 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

48 18117 นางสาว ล าภู  มุ่งชอบกลาง 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

49 18264 นางสาว สาคร  พูดละ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

50 18382 นาย เขมรินทร์  สุขพงษ์ศรี 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

51 18745 นางสาว อ้อย  นกกะทา 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

52 18781 นางสาว กัญญ์ณณัฐ  จันทร์ศิริชญา 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

53 19063 นาง สุธิตา  กองแกน 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

54 19477 นาง ปวีณา  สิทธิพรหม 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

55 19529 นางสาว เกตน์สิรี  เจริญผล 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

56 19732 นางสาว ธนัญญา  เป็นวงศ์ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

57 20079 นาย รณชัย  รอดชมภู 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

58 20111 นางสาว ศศิวิมล  บุตโรบล 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

59 20808 นางสาว พรทิพย์  ล้ิมเลอสรรค์ 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

60 21305 นาง สุจิรา  ผลเหม 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

61 900499 นาย บุญเลิศ  จันทร์แดง 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

62 900821 นาย อานนท์  บุญกาวิน 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

63 901173 นาย เหลา  คณทา 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

64 901356 นาย รัตน์  ฟ้ารุ่งเรือง 31080โรงเรียนชลประทานวิทยา

รวมหน่วย โรงเรียนชลประทานวิทยา จ านวน 64 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 10725 นางสาว สุณี  แจ่มใจ 31100โรงเรียนวัฒนพฤกษา

2 10813 นางสาว ดวงใจ  บุญมี 31100โรงเรียนวัฒนพฤกษา

3 12346 นาง ทวี  เล่ียมโคกสูง 31100โรงเรียนวัฒนพฤกษา

4 12954 นางสาว ณีราพร  สีผ่อง 31100โรงเรียนวัฒนพฤกษา

5 13270 นาง รัตนา  กาละ 31100โรงเรียนวัฒนพฤกษา

6 13347 นางสาว ภีมาธร  สุวรรณประทีป 31100โรงเรียนวัฒนพฤกษา

7 15108 นาย จรวย  สมิงกล้าทัพ 31100โรงเรียนวัฒนพฤกษา

8 901711 นาย มังกร  โล่ทองค า 31100โรงเรียนวัฒนพฤกษา

รวมหน่วย โรงเรียนวัฒนพฤกษา จ านวน 8 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

31100: โรงเรียนวัฒนพฤกษำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 901174 นาย วรา  วงค์ตันฮวด 31110โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา

2 901815 นาย พิชัย  จันแพทย์รักษ์ 31110โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา

รวมหน่วย โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

31110: โรงเรียนมูลนิธิปำกเกร็ดวิทยำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13369 นาง ศรีสุนันท์  พัฒนปราการ 31120โรงเรียนอัมพรไพศาล

2 15543 นาง จิราภรณ์  สุวรรณวนิช 31120โรงเรียนอัมพรไพศาล

3 16261 นาง อนงค์  กฤษณประพันธ์ 31120โรงเรียนอัมพรไพศาล

4 16270 นางสาว พรทิพย์  จิตตะสิริ 31120โรงเรียนอัมพรไพศาล

5 16271 นาง สายทอง  เดชประแดง 31120โรงเรียนอัมพรไพศาล

6 18509 นาง รัชฎาวรรณ  สายสุนทร 31120โรงเรียนอัมพรไพศาล

รวมหน่วย โรงเรียนอัมพรไพศาล จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

31120: โรงเรียนอัมพรไพศำล



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12533 นาง อัจจนา  กัมปนาทแสนยากร 31130โรงเรียนกุมุทมาส

รวมหน่วย โรงเรียนกุมุทมาส จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

31130: โรงเรียนกุมุทมำส



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 11805 นาง ศรีนภา  พูลสวัสด์ิ 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

2 14227 นาง สุริน  น้อยวงษ์ 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

3 14375 นาง ศิริเพ็ญ  ลบเมฆ 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

4 14377 นางสาว อณัญญา  รายณะสุข 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

5 14382 นาย โกมินทร์  มูลลักษณ์ 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

6 14384 นางสาว วราภรณ์  พรหมศร 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

7 14390 นางสาว กัญญานันท์  มากคล้าย 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

8 14393 นางสาว เยาวดี  โกษะโยธิน 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

9 14395 นาง ดุษฎี  วัลลภศิริ 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

10 14396 นาง สุวรรณี  บุนนาค 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

11 14484 นาง รัตติกาล  ชัยพลเดช 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

12 14485 นางสาว วรัญญ์รัตน์  ขุ้ยสุข 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

13 14490 นาง อมรรัตน์  ชมช่ืน 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

14 14493 นาง วาสนา  พิลาวงค์ 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

15 14500 นาง นันทภัค  แสงพิทูร 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

16 14503 นางสาว กัลย์ธีรา  ฮวดสุนทร 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

17 14504 นาง วิภาภรณ์  สุริยานนท์ 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

18 14542 นาง จินตนา  สังข์ขาว 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

19 14555 นาง กรณิศ  ปฏิพิพิธธน 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

20 14556 นางสาว ฎาราวรรณ์  อ่ิมจาด 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

21 14557 นาย สุทิน  ศรีมณียงศ์ 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

22 14672 นาย ธนกฤต  บ ารุงศรี 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

23 14673 นางสาว พนัดดา  จันทร์แดง 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

24 14920 นาย บัญชา  ช้างพงษ์ 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

25 15398 นางสาว นฤมล  เรืองเดช 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

26 15546 นางสาว อรดา  ลอวิภา 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

31140: โรงเรียนพิชญศึกษำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 15547 นาง จุฑารัตน์  ป้ันเปร่ือง 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

28 15550 นางสาว จิรายุ  วรรณะ 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

29 16112 นาง แสงเดือน  กมลมาลย์ 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

30 16116 นาง ชาตยา  บ ารุงศรี 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

31 16277 นาง สุภาพร  ทศพะรินทร์ 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

32 16528 นาง อรุณี  ผดุงเกริกไกร 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

33 16530 นาง นงเยาว์  ประเดิมชัย 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

34 17045 นาง กัลยา  บุญสุ่น 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

35 17046 นาง ทองย้อย  เวียงอินทร์ 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

36 17239 นาง บังอร  อ้อวิจิตร 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

37 17241 นาง จินตนา  ชูชมช่ืน 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

38 17681 นาง ภัทร์ธนิตา  กัญญาค า 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

39 19226 นาง ดลชา  วัฒนมะโน 31140โรงเรียนพิชญศึกษา

รวมหน่วย โรงเรียนพิชญศึกษา จ านวน 39 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17259 นางสาว วัชรินทร์  ครุฑแก้ว 31190โรงเรียนจีเนียส คิดส์

2 17260 นางสาว สุมิตรา  ศรีประเสริฐ 31190โรงเรียนจีเนียส คิดส์

3 19131 นางสาว อัจฉริยา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 31190โรงเรียนจีเนียส คิดส์

รวมหน่วย โรงเรียนจีเนียส คิดส์ จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

31190: โรงเรียนจีเนียส คิดส์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17418 นาย สุวัฒน์  และอ่ิม 31200โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

2 17429 นางสาว ซากีณา  วังหิตัง 31200โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

3 18514 นาย อารีย์  นาคสุก 31200โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

4 20215 นาย สมศักด์ิ  เช้ือผู้ดี 31200โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

รวมหน่วย โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

31200: โรงเรียนท่ำอิฐศึกษำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8466 นาย วันชัย  ศรีเพ็ง 31210โรงเรียนวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ

2 14916 นาย พุฒิพงศ์  จันทร์อ าไพ 31210โรงเรียนวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ

3 14917 นาง นิติกาญจน์  จันทร์อ าไพ 31210โรงเรียนวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ

4 14918 นาย ทวีโรจน์  จันทร์อ าไพ 31210โรงเรียนวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ

5 15789 นางสาว ธัญญ์นิธิ  จันทร์อ าไพ 31210โรงเรียนวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ

6 19066 นางสาว กมลชนก  จันทะสาร 31210โรงเรียนวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ

รวมหน่วย โรงเรียนวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

31210: โรงเรียนวัฒนพฤกษำบริหำรธุรกิจ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18110 นางสาว อัญชลี  ศรีนิล 31220โรงเรียนประชาบดี

2 18112 นางสาว สุปราณี  ป่ินทอง 31220โรงเรียนประชาบดี

3 18115 นาง วะนิดา  พวงคต 31220โรงเรียนประชาบดี

4 20165 นางสาว นวรัตน์  เอ่ียมวันทอง 31220โรงเรียนประชาบดี

รวมหน่วย โรงเรียนประชาบดี จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

31220: โรงเรียนประชำบดี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 20167 นาย อิศเรศ  ใบยูซบ 31230โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ

2 20771 นางสาว ชลธิชา  นุ่มสุก 31230โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ

3 21218 นางสาว ศิรินทรา  ภู่ทับทิม 31230โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ

4 21219 นาย พรชัย  นิยม 31230โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ

5 21220 นาย วรากร  ทองแก้ว 31230โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ

รวมหน่วย โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ จ านวน 5 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

31230: โรงเรียนธรรมมิสลำม ท่ำอิฐ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14562 นาง กัญรดา  ศิริบรรจง 32020โรงเรียนวัดกลางเกร็ด

2 15608 นางสาว ยอดรัก  บุญญานุประภาส 32020โรงเรียนวัดกลางเกร็ด

3 18628 นางสาว สุชาลิณี  ราษฎร์นิยม 32020โรงเรียนวัดกลางเกร็ด

4 21330 นาย ธนัฒว์ภูมิ  ภูขาว 32020โรงเรียนวัดกลางเกร็ด

รวมหน่วย โรงเรียนวัดกลางเกร็ด จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

32020: โรงเรียนวัดกลำงเกร็ด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15383 นางสาว สุชาลักษณ์  อักษรนิตย์ 32060โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา

2 18063 นางสาว วรรณวิภา  ฉลาด 32060โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา

รวมหน่วย โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

32060: โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15329 นาย ธีระวัฒน์  ทรงคะรักษ์ 32070โรงเรียนประเสริฐอิสลาม

2 16407 นางสาว วรรณนิภา  เช่ือมทอง 32070โรงเรียนประเสริฐอิสลาม

3 17191 นางสาว วลัยลักษณ์  ทุมกลาง 32070โรงเรียนประเสริฐอิสลาม

4 20463 นางสาว จันทิรา  พุฒตาล 32070โรงเรียนประเสริฐอิสลาม

5 20464 นางสาว นายิกา  ดอกพวง 32070โรงเรียนประเสริฐอิสลาม

6 20465 นางสาว ผ่องศรี  ทองค า 32070โรงเรียนประเสริฐอิสลาม

รวมหน่วย โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

32070: โรงเรียนประเสริฐอิสลำม



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17747 นาย เชาวลิต  เพ็งเจริญ 32090โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95(วัดโพธ์ิทองบน)

2 18371 นาย ศุภกฤษ  ไชยศร 32090โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95(วัดโพธ์ิทองบน)

รวมหน่วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95(วัดโพธ์ิทองบน) จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

32090: โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ95(วัดโพธ์ิทองบน)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16693 นาย จิรปรัชญ์  ณ ป้อมเพ็ชร์ 32100โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสด์ิวิทยาคาร)

2 20137 นาง เมย์ลภัส  ถิรธนังไชยเจริญ 32100โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสด์ิวิทยาคาร)

3 20152 นาย โชติภพ  คัมภีร์พงศ์ 32100โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสด์ิวิทยาคาร)

รวมหน่วย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสด์ิวิทยาคาร) จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

32100: โรงเรียนวัดปรมัยยิกำวำส(แสนสวัสด์ิวิทยำคำร)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9765 นางสาว วงศ์วิภา  อุ่นอก 32120โรงเรียนวัดอินทาราม

2 14548 นาง สุนทรี  บุญพระลักษณ์ 32120โรงเรียนวัดอินทาราม

รวมหน่วย โรงเรียนวัดอินทาราม จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

32120: โรงเรียนวัดอินทำรำม



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 900934 นาง นิชาภา  ปองนาน 32130โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เช้ือผู้ดีอุปถัมภ์)

รวมหน่วย โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เช้ือผู้ดีอุปถัมภ์) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

32130: โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ(เช้ือผู้ดีอุปถัมภ์)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 901293 นาง ขวัญ  ย้ิมท้วม 32140โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

รวมหน่วย โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

32140: โรงเรียนวัดท่ำเกวียน(ศึกษำประชำสรรค์)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9389 นาย จวน  วงษ์ป่ิน 32160โรงเรียนวัดเชิงเลน

รวมหน่วย โรงเรียนวัดเชิงเลน จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

32160: โรงเรียนวัดเชิงเลน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8281 นาย สมหมาย  เผือกนาง 32170โรงเรียนวัดศาลากุล

2 9734 นาย ชัยฤกษ์  วุฒิธาดา 32170โรงเรียนวัดศาลากุล

3 12756 นาง บุญธรรม  วุฒิธาดา(นายชัยฤกษ์) 32170โรงเรียนวัดศาลากุล

4 14570 นางสาว เบญจวรรณ  แจ่มเจริญ 32170โรงเรียนวัดศาลากุล

5 18081 นาง วิภาวรรณ  พวงลูกอินทร์ 32170โรงเรียนวัดศาลากุล

รวมหน่วย โรงเรียนวัดศาลากุล จ านวน 5 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

32170: โรงเรียนวัดศำลำกุล



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17755 นางสาว ปทิตตา  นาตะโหนด 32180โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา)

2 20840 นางสาว สุมลรัตน์  ภภาเล็กน้อย 32180โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา)

3 21357 นางสาว อัญชิตา  แหวนเงิน 32180โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา)

รวมหน่วย โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

32180: โรงเรียนวัดบำงพูดใน(นนทวิทยำ)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9735 นางสาว พรรณทิพย์  มาแจ้ง 32190โรงเรียนวัดโพธ์ิบ้านอ้อย

2 12401 นาง สมศรี  เต็มอนุภาพกุล 32190โรงเรียนวัดโพธ์ิบ้านอ้อย

3 13774 นางสาว ปทิตตา  กิตติผดุงชัย 32190โรงเรียนวัดโพธ์ิบ้านอ้อย

4 19041 นางสาว ศิริพร  มุสิกะวัน 32190โรงเรียนวัดโพธ์ิบ้านอ้อย

รวมหน่วย โรงเรียนวัดโพธ์ิบ้านอ้อย จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

32190: โรงเรียนวัดโพธ์ิบ้ำนอ้อย



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 20799 นางสาว วิภาศิริ  แก้วลือ 32200โรงเรียนวัดต าหนักเหนือ

รวมหน่วย โรงเรียนวัดต าหนักเหนือ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

32200: โรงเรียนวัดต ำหนักเหนือ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18768 นางสาว โสธิญา  นิจจารีย์ 32250โรงเรียนวัดตาล

2 22031 นางสาว เข็มพร  ภูบาลช่ืน 32250โรงเรียนวัดตาล

รวมหน่วย โรงเรียนวัดตาล จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

32250: โรงเรียนวัดตำล



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 21341 นาย เศกสิทธ์ิ  ทองใบ 32260โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม

รวมหน่วย โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

32260: โรงเรียนวัดศรีเขตนันทำรำม



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9882 นาง อรทิพย์  ศรีค าภา 41010โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย

2 11254 นาย นาค  อนันตรังสี 41010โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย

3 15006 นางสาว กาญจนา  รอดประดิษฐ์ 41010โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย

รวมหน่วย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

41010: โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์บำงกรวย



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8744 นาง พัฒน์ชญา  วสุนธราธนาฉัตร 41020โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

2 19256 นาย เดชา  ล่ิมเชย 41020โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

รวมหน่วย โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

41020: โรงเรียนบดินทรเดชำ( สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9753 นาย สุระ  สุขอุทัย 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

2 10975 นาง กชกร  ลาภธนชัย 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

3 11419 นางสาว พิณรัฐ  ประสพดี 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

4 11924 นาง กัญจนพร  สีมันตร 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

5 12732 นาง สุพัตรา  เมฆพยัพ 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

6 12800 นาง เสาวนิต  เดชคง 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

7 15523 นาง ศิริจรรยา  วรรณชัย 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

8 15667 นาง กาน  หกพันนา 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

9 16569 นาย ชาญวิทย์  พัฒนะราช 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

10 18084 นางสาว แสงเทียน  วรชิน 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

11 18085 นางสาว ทิวาพร  วานิช 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

12 18570 นางสาว วัชรินทร์  วัดทอง 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

13 20210 นาง สิริพร  สมนันท์ 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

14 20913 นาง เขมนิจ  รัตนสมบัติทวี 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

15 20914 นางสาว จริยาภรณ์  แสนแก้ว 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

16 21402 นางสาว คณินญา  เหล่าหมวด 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

17 901277 นาย สินประเสริฐ  พันธ์ทอน 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

18 901725 นางสาว พิมพัชร  บุญชัย 41030โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

รวมหน่วย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ านวน 18 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

41030: โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15640 นางสาว ทัศนีย์  ศรียานนท์ 41040โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา

2 16127 นาย เกียรติศักด์ิ  จีนอ่ า 41040โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา

รวมหน่วย โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

41040: โรงเรียนทัศนีย์นำฏลีลำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17142 นาง จิราพร  จันทร์หอม 41070โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

2 17148 นาง ชไมพร  เฮงบุญยพันธ์ 41070โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

3 17526 นางสาว ฐานิตา  ต่อสกุล 41070โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

4 17689 นาง ฟองจันทร์  วิมูลอาจ 41070โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

5 17782 นางสาว จันทร์หอม  แคนเตรียม 41070โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

6 18500 นาย นิพนธ์  สุภัคเกตุกุล 41070โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

7 18501 นางสาว มยุรี  ใจงาม 41070โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

รวมหน่วย โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี จ านวน 7 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

41070: โรงเรียนวรรัตน์ศึกษำ นนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16845 นาง นิภาพร  อรุณ 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

2 16846 นางสาว วรรณรัตน์  แซ่ซ้ิม 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

3 16848 นางสาว ศศิพรรณ  ต่ายจันทร์ 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

4 16852 นางสาว วรนุช  ภูมิปัญโญ 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

5 16855 นาง พรเพ็ญ  โพธิรัตน์ 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

6 16856 นางสาว ธิดารัตน์  อมรพงษ์มงคล 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

7 16857 นางสาว กรวรา  จูรัตน์ 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

8 16926 นาง ปภัชญา  โตอินทร์ 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

9 16933 นางสาว สุรีรัตน์  สีชมภู 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

10 16934 นาย สายัณห์  ถาวรกิจ 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

11 16935 นางสาว วีรนุช  ดีสวัสด์ิ 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

12 16937 นาย ธวัชชัย  อนวัทยพงศ์ 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

13 18657 นางสาว วรรณภรณ์  นันทกิจ 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

14 18659 นาง ทิพย์วรรณ  สุขมาก 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

15 18660 นางสาว ชลธิชา  บุญจารึก 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

16 19897 นางสาว รัชนีวรรณ  สิทธิวงษา 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

17 20255 นางสาว ททิศา  สารรัตน์ 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

18 20258 นาง แสงดาว  แสงสว่าง 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

19 20259 นางสาว อรฑดา  สุธาชี 41080โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

รวมหน่วย โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา จ านวน 19 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

41080: โรงเรียนชำญรัตน์วิทยำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18665 นางสาว สุดารัตน์  โชติพิบูลย์ 41090โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

2 18672 นาง จารุวรรณ  แก้วประเสริฐ 41090โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

3 19073 นางสาว สุกัญญา  ทองอ่วม 41090โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

4 19313 นาง นราธิป  ทองดี 41090โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

5 19538 นางสาว สุลินดา  สุทธิสาร 41090โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

6 21099 นางสาว วารีรัตน์  กุญชร 41090โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

7 21102 นาง ณัฏฐาภรณ์  นาคไร่ขิง 41090โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

รวมหน่วย โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จ านวน 7 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

41090: โรงเรียนประสำทวิทยำนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18629 นาง ณัฐธิยา  เหมือนมาตย์ 42080โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน

รวมหน่วย โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

42080: โรงเรียนชุมชนวัดบำงไกรใน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14468 ว่าท่ีร้อยตรี สุทธิศักด์ิ  กีชวรรณ์ 42100โรงเรียนวัดจันทร์

รวมหน่วย โรงเรียนวัดจันทร์ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

42100: โรงเรียนวัดจันทร์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14567 นางสาว ขวัญใจ  นรินทร์ 42120โรงเรียนมหาสวัสด์ิ(ราษฎร์บ ารุง)

2 20576 นางสาว สุนันทา  แสงล้ า 42120โรงเรียนมหาสวัสด์ิ(ราษฎร์บ ารุง)

3 20684 นาย พิทักษ์พงษ์  ส าเนียงล้ า 42120โรงเรียนมหาสวัสด์ิ(ราษฎร์บ ารุง)

รวมหน่วย โรงเรียนมหาสวัสด์ิ(ราษฎร์บ ารุง) จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

42120: โรงเรียนมหำสวัสด์ิ(รำษฎร์บ ำรุง)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 10219 นาย ช่ืนชัย  แสงศรี 42160โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(ศรีประวัติ)

2 900684 นาง สมพร  แสงศรี 42160โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(ศรีประวัติ)

รวมหน่วย โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(ศรีประวัติ) จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

42160: โรงเรียนอนุบำลบำงกรวย(ศรีประวัติ)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16091 นาย ภราดร  สังขรัตน์ 42220โรงเรียนวัดเชิงกระบือ

รวมหน่วย โรงเรียนวัดเชิงกระบือ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

42220: โรงเรียนวัดเชิงกระบือ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 6732 นาย นิพนธ์  แดดภู่ 42260โรงเรียนวัดส าโรง

2 11136 นาง งามนิตย์  ทองน้อย 42260โรงเรียนวัดส าโรง

3 11506 นาง อรสุดา  มณีนวล 42260โรงเรียนวัดส าโรง

4 19639 นาย ณรงค์ศักด์ิ  สันทัดเลขา 42260โรงเรียนวัดส าโรง

5 20470 นางสาว วรรณลักษณ์  ลักษณะนิยม 42260โรงเรียนวัดส าโรง

6 20792 นางสาว ริญญาภัทร์  สุภาศิริธนานนท์ 42260โรงเรียนวัดส าโรง

7 900800 นาย ทัศนา  มณีนวล 42260โรงเรียนวัดส าโรง

8 901805 นาย สมพูล  ประยงค์ทรัพย์ 42260โรงเรียนวัดส าโรง

รวมหน่วย โรงเรียนวัดส าโรง จ านวน 8 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

42260: โรงเรียนวัดส ำโรง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 20408 นางสาว กนกพร  พันวิไลย 42270โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา

2 21285 นางสาว สุกานดา  ศรีโสภา 42270โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา

รวมหน่วย โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

42270: โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8752 นาย สิทธิพร  เกตุมี 42280โรงเรียนวัดบางไกรนอก

2 20789 นาง ยุวดี  ทองค า 42280โรงเรียนวัดบางไกรนอก

3 20791 นางสาว เพ็ญนภา  พันพินิจ 42280โรงเรียนวัดบางไกรนอก

รวมหน่วย โรงเรียนวัดบางไกรนอก จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

42280: โรงเรียนวัดบำงไกรนอก



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 10339 นาง พิสมัย  รัตนมณี 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

2 10712 นาง นงนภา  ณ บางช้าง 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

3 12471 นาง ฤดี  ศิริภาพ 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

4 12627 นาย จักรพันธ์  พงศ์วรารักษ์ 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

5 12775 นางสาว เปรมฤดี  กิมทอง 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

6 13993 นาง วันทนาภรณ์  แคว้นพุทรา 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

7 13994 นางสาว สุนีย์  กลัดแพ 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

8 13998 นาย อภิชัย  วิภาภรณ์ 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

9 14108 นาง วิไลวรรณ  บุญสายบัว 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

10 14297 นาย ชัยณรงค์  สุริยวงศ์ 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

11 14298 นางสาว มาริสา  โรบิน 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

12 14299 นาง ณัชชา  นาคเกิด 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

13 14300 นาง ปราณี  ศาตะนิมิ 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

14 14473 นาย ณรงค์  ชาปัญญา 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

15 15618 นาง วิริยา  นานไธสง 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

16 16228 นาง ภคภัทร  แก้วมีศรี 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

17 17096 นาย สุรัตน์  เรืองศรี 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

18 17206 นางสาว ณภัทธิรา  ทองนอก 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

19 17501 นาย นัยสรณ์  ค าทอง 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

20 17503 นางสาว ณัฏฐนันท์  ธนธรณ์สงคราม 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

21 17627 นาย ไมตรี  เกษรจันทร์ 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

22 17820 นาง บุศรา  กิจศุภไพศาล 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

23 17822 นางสาว ปวริศา  พรหมมาแดง 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

24 18426 นางสาว กัญญาณัฏฐ์  เคแสง 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

25 18427 นางสาว ธนภร  สังข์สุวรรณ 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

26 19118 นางสาว ชุตาภรณ์  ศรียนจอง 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

51010: ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 19553 นาย อรรถพล  ฉิมฉลอง 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

28 19918 นาย ปิยะพงศ์  สิทธิญาณไพบูลย์ 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

29 20091 นาง วนิดา  จันทรเสนา 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

30 20780 นาย ธนโชติ  อินทร์แก้ว 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

31 20813 นางสาว วาสนา  ย้ิมอยู่ 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

32 20852 นาย สิทธิชัย  ภู่วงษ์ 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

33 901062 นาย อัครวัฒน์  พงศ์วรารักษ์ 51010ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

รวมหน่วย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี จ านวน 33 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9992 นางสาว รุ่งทิพย์  ศรพรหมมาศ 51030โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

2 12204 นาง พัชรี  อ่อนอุระ 51030โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

3 13730 นาง เพ็ญพรรณ  เนติประเสริฐ 51030โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

4 14544 นางสาว ศิริวรรณ  มะลิกัน 51030โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

5 15619 นาย ธันวา  วาทิตต์พันธ์ 51030โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

6 17369 นางสาว กษมา  แสงศรี 51030โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

7 17800 นาย คมสัน  คงยอดดี 51030โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

8 21354 นางสาว ศิรินาถ  คุณมา 51030โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

รวมหน่วย โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จ านวน 8 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

51030: โรงเรียนรำชวินิต นนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 11402 นาย วุฒิ  เสมอศรี 51040ศูนย์การท่องเท่ียวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนนทบุรี

2 11494 นาย ศักด์ิชัย  เสนาพรหม 51040ศูนย์การท่องเท่ียวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนนทบุรี

3 18608 นาง มนต์ธรรมชาติ  อุดมสุดารักษ์ 51040ศูนย์การท่องเท่ียวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนนทบุรี

4 18638 นาง ณัฏฐิรา  แพงคุณ 51040ศูนย์การท่องเท่ียวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนนทบุรี

5 20270 นางสาว พิมผกา  ชอบจิตร 51040ศูนย์การท่องเท่ียวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนนทบุรี

รวมหน่วย ศูนย์การท่องเท่ียวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนนทบุรี จ านวน 5 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

51040: ศูนย์กำรท่องเท่ียวกีฬำและนันทนำกำรจังหวัดนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 6974 นาง จิตรา  ล้ิมประเสริฐ 51050บ านาญ กศน.

2 10307 นาง พัชรินทร์  ม่วงมณี 51050บ านาญ กศน.

3 11085 นาย ยุทธชัย  จินโณภาส 51050บ านาญ กศน.

4 15161 นาง พยูร  บุญมา 51050บ านาญ กศน.

รวมหน่วย บ านาญ กศน. จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

51050: บ ำนำญ กศน.



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12779 นาง วิชาดา  ล าพูลน้อย 51070โรงเรียนญาโณทัย(พิศาลธรรมพาทีอนุสรณ์)

2 12780 นาง พัสตราภรณ์  ศรีทะโร 51070โรงเรียนญาโณทัย(พิศาลธรรมพาทีอนุสรณ์)

3 12789 นาย กิตติโชติ  ผลาหาญ 51070โรงเรียนญาโณทัย(พิศาลธรรมพาทีอนุสรณ์)

4 15399 นาง เบญจมาศ  จรรยาธรรม 51070โรงเรียนญาโณทัย(พิศาลธรรมพาทีอนุสรณ์)

5 18821 นางสาว สอน  ค าบุญ 51070โรงเรียนญาโณทัย(พิศาลธรรมพาทีอนุสรณ์)

6 21374 นางสาว ศิรินทรา  ค ามะเมือง 51070โรงเรียนญาโณทัย(พิศาลธรรมพาทีอนุสรณ์)

7 21375 นาย พรทวี  นาฉลอง 51070โรงเรียนญาโณทัย(พิศาลธรรมพาทีอนุสรณ์)

รวมหน่วย โรงเรียนญาโณทัย(พิศาลธรรมพาทีอนุสรณ์) จ านวน 7 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

51070: โรงเรียนญำโณทัย(พิศำลธรรมพำทีอนุสรณ์)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13830 นาง จารุภัทร  บุญอ่ิม 52050โรงเรียนชุมชนวัดบางโค

2 18737 นางสาว อรัญญา  ช านาญวาด 52050โรงเรียนชุมชนวัดบางโค

3 19491 นาย ณัฐธเนศ  อ้นจีน 52050โรงเรียนชุมชนวัดบางโค

รวมหน่วย โรงเรียนชุมชนวัดบางโค จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

52050: โรงเรียนชุมชนวัดบำงโค



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9422 นาย สว่าง  ชัยรถ 52080โรงเรียนวัดอินทร์

2 18216 นาย เศรษฐยศ  ขุมนาค 52080โรงเรียนวัดอินทร์

รวมหน่วย โรงเรียนวัดอินทร์ จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

52080: โรงเรียนวัดอินทร์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 19251 นาง ภัทราพร  ปริญญาจารย์ 52090โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก

รวมหน่วย โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

52090: โรงเรียนบ้ำนดอนตะลุมพุก



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 7710 นาย ปรีชา  ทรัพย์ประเสริฐ 52110โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม

2 21368 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ไพลิน  ป้ันกันอินทร์ 52110โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม

รวมหน่วย โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

52110: โรงเรียนวัดเอนกดิษฐำรำม



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 10129 นาย รุ่งโรจน์  ศรีน้อย 52140โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์

2 18689 นาย ณรรฐพล  ใจศรี 52140โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์

3 19058 นางสาว วรรณิศา  อ่อนประสพ 52140โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์

4 21294 นางสาว ชัญญาวีร์  แก้วล้วนปภาวินท์ 52140โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์

5 21298 นางสาว สกุลรัตน์  สังข์ทอง 52140โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์

รวมหน่วย โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ จ านวน 5 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

52140: โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15141 นาย สุนทร  ประชารุง 52160โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

2 19869 นาง เกล็ดแก้ว  ศรีนวลดี 52160โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

3 21226 นาย ทองสุข  จวนสาง 52160โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

รวมหน่วย โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

52160: โรงเรียนแก้วอินทร์สุธำอุทิศ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13914 นางสาว อรัญญา  ศิริโสภณ 52210โรงเรียนวัดพระเงิน

รวมหน่วย โรงเรียนวัดพระเงิน จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

52210: โรงเรียนวัดพระเงิน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 11178 นางสาว สุกัญญา  พ่ึงรุ่ง 52220โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

2 15340 นาย ส าเริง  ย้ิมดี 52220โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

3 15928 นาย ไพรัช  ต่อพันธ์ 52220โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

4 16331 นางสาว พรชนัน  รากแก่น 52220โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

5 17717 นางสาว ทองเพียร  หงษ์สีลา 52220โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

6 18365 นาง ปทุมพร  โตสิงห์ 52220โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

7 19980 นางสาว ศรีจันทร์  เมืองจันทร์ 52220โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

8 20290 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วรุณยุภา  นามวงษา 52220โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

9 21292 นางสาว สุขุมาภรณ์  ปิยะวงษ์ 52220โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

รวมหน่วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ จ านวน 9 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

52220: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำฯ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16186 นางสาว วาสนา  เทินสระเกษ 61010ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี

2 19183 นางสาว บุญยงค์  สายทะเล 61010ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี

3 19702 นางสาว พิชญากร  กุศลการณ์ 61010ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี

รวมหน่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

61010: ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9906 นาง พิไลวรรณ  นาคสิงห์ 61020โรงเรียนบางบัวทอง

2 10224 นาง สักการะ  อารมย์เย็น 61020โรงเรียนบางบัวทอง

3 11927 นาง ชนากานต์  เพชรส่งศรี 61020โรงเรียนบางบัวทอง

4 11940 นาง บุณฑริก  ศรีบุญเรือง 61020โรงเรียนบางบัวทอง

5 16885 นาย ธานัท  เดชะศาศวัต 61020โรงเรียนบางบัวทอง

6 17111 นาย วรพล  หิรัญศิริ 61020โรงเรียนบางบัวทอง

7 18826 นางสาว เกศกัญญา  สิทธาสิริเดช 61020โรงเรียนบางบัวทอง

รวมหน่วย โรงเรียนบางบัวทอง จ านวน 7 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

61020: โรงเรียนบำงบัวทอง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 19094 นางสาว มลฤดี  โมธารา 61030โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

รวมหน่วย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

61030: โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 7622 นาง เพียงใจ  มะลีมาน 61050โรงเรียนนันทนวรวิทย์

2 7836 นาง คคนงค์  จันทร์ทอง 61050โรงเรียนนันทนวรวิทย์

3 12612 นางสาว ทักษิณี  สุวรรณลาภา 61050โรงเรียนนันทนวรวิทย์

4 12886 นางสาว รัตนาภร  แตงค า 61050โรงเรียนนันทนวรวิทย์

5 15172 นางสาว จินต์ศุจี  วัฒนมะโน 61050โรงเรียนนันทนวรวิทย์

6 19603 นางสาว พิรณี  ชาญดนตรี 61050โรงเรียนนันทนวรวิทย์

รวมหน่วย โรงเรียนนันทนวรวิทย์ จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

61050: โรงเรียนนันทนวรวิทย์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 5649 นาง ล าภู  สดนวล 61060โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

2 11911 นาย ส ารวย  จันทะภา 61060โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

3 12016 นาย พีรพงษ์  เฟ่ืองฟุ้ง 61060โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

4 13115 นาย ขวัญชัย  ธีระทรัพย์ 61060โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

5 13477 นางสาว บุษกร  วรรธนะภัฏ 61060โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

6 16791 นาย วุฒิชัย  เทวามิตร 61060โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

7 18276 นาง นันทวัน  สุวภาพ 61060โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

รวมหน่วย โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จ านวน 7 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

61060: โรงเรียนพระแม่สกลสงเครำะห์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 3376 นาง อัมพัน  สุขมะโน 61070โรงเรียนดรุณวิทย์

รวมหน่วย โรงเรียนดรุณวิทย์ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

61070: โรงเรียนดรุณวิทย์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13481 นางสาว วรรณภา  ดนตรีเจริญ 61080โรงเรียนประถมพฤกษา

2 13484 นาง สมพิศ  พรแหยม 61080โรงเรียนประถมพฤกษา

3 18871 นางสาว พัฒน์นรี  ฟักโต 61080โรงเรียนประถมพฤกษา

4 19605 นางสาว ปนัดดา  ไกรชิต 61080โรงเรียนประถมพฤกษา

5 20019 นาง รุ่งรัตน์  สฤษด์ิอภิรักษ์ 61080โรงเรียนประถมพฤกษา

รวมหน่วย โรงเรียนประถมพฤกษา จ านวน 5 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

61080: โรงเรียนประถมพฤกษำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12937 นางสาว ดารัตน์  ถาวรกังวาฬ 61100วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี

2 14923 นางสาว นันท์ณภัส  เทศทอง 61100วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี

รวมหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

61100: วิทยำลัยอำชีวศึกษำดุสิตพณิชยกำร นนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13048 นาง ชลธิชา  สายแสง 61110โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต

2 13574 นางสาว พรพวรรณ  นาคผา 61110โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต

3 19602 นางสาว ธนพร  จันใด 61110โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต

4 19667 นาง ศศิวิมล  ท านองดี 61110โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต

5 20809 นาง สุภาวรรณ  น้อยหุ่น 61110โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต

รวมหน่วย โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต จ านวน 5 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

61110: โรงเรียนอนุบำลเลิศวินิต



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17284 นาย เอกลักษณ์  สายศิลลา 61120โรงเรียนเทพพิทักษ์

2 17285 นาย เชิดศักด์ิ  ทองศรี 61120โรงเรียนเทพพิทักษ์

3 17286 นาย ภูมิพัฒน์  ธนัสทวีสิทธ์ิ 61120โรงเรียนเทพพิทักษ์

4 19835 นาย อานุภาพ  อ่อนส้มกิจ 61120โรงเรียนเทพพิทักษ์

5 19838 นางสาว ชลิดา  นุชบางเด่ือ 61120โรงเรียนเทพพิทักษ์

6 20848 นางสาว โชติกา  หม่ันการไถ 61120โรงเรียนเทพพิทักษ์

รวมหน่วย โรงเรียนเทพพิทักษ์ จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

61120: โรงเรียนเทพพิทักษ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14647 นาง อรสา  ศิริชาติวัฒนา 61140โรงเรียนมารีย์วิทยา บางบัวทอง

รวมหน่วย โรงเรียนมารีย์วิทยา บางบัวทอง จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

61140: โรงเรียนมำรีย์วิทยำ บำงบัวทอง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12928 นางสาว ผาณิต  ปานป่ิน 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

2 15804 นางสาว นิราตรี  สระแก้ง 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

3 15852 นาย กฤษ  เขมาปทุมศักด์ิ 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

4 15874 นาย เจริญชัย  บุตรศรีด้วง 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

5 15883 นางสาว มารยาท  ไพศาลพันธ์ 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

6 15890 นางสาว นพวรรณ  วราวาส 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

7 15900 นางสาว สุนิสา  เอ่ียมสะอาด 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

8 15916 นางสาว นฤมล  จงไกรจักร 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

9 15922 นาง จันทร์ทิพย์  สุขเก่า 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

10 16950 นาย อาชวิน  จุ้ยเจริญ 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

11 19082 นางสาว วิชุตา  กาบตุ้ม 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

12 19083 นางสาว นฤมล  เอ่ียมสอาด 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

13 19900 นาย อนุวัฒน์  นิยมวงษ์ 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

14 901179 นาย บานเย็น  รอดเผือก 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

15 901180 นางสาว ประเทือง  บุญนะ 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

16 901194 นาย สี  สระแก้ง 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

17 901286 นาย ระหัส  ดัดพันธ์ุ 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

18 901287 นาง อุบล  สระแก้ง 61170โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง

รวมหน่วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง จ านวน 18 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

61170: โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศ บำงบัวทอง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 11745 นางสาว ชุติมา  บัวทอง 61180โรงเรียนอนุบาลพฤกษา

2 13079 นาง ธัญรดี  ชัยวร 61180โรงเรียนอนุบาลพฤกษา

3 15415 นางสาว ธนวันต์  ถึงเอ่ียม 61180โรงเรียนอนุบาลพฤกษา

4 15554 นางสาว ศิริพร  บุรานนท์ 61180โรงเรียนอนุบาลพฤกษา

5 17446 นาง สุภาภรณ์  อนุวาล 61180โรงเรียนอนุบาลพฤกษา

รวมหน่วย โรงเรียนอนุบาลพฤกษา จ านวน 5 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

61180: โรงเรียนอนุบำลพฤกษำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13065 นาย ประเสริฐ  วงศ์เกษมทรัพย์ 62030โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี

2 14875 นางสาว วีณา  อาจหาญ 62030โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี

3 22195 นางสาว จุไรรัตน์  ขันป้อง 62030โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี

4 901404 นางสาว พรสวรรค์  นีละนิยม 62030โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี

รวมหน่วย โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

62030: โรงเรียนสุเหร่ำปำกคลองล ำรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 9730 นางสาว พรพิมล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 62040โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

2 15724 นางสาว ชญาภา  ผิวพันธมิตร 62040โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

3 15732 นาย พิชิต  ลิอินทร์ 62040โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

4 21006 นางสาว กัญญภัทร  มีเรือง 62040โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

5 901574 นาง สัญญา  มีศรีสุข 62040โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

รวมหน่วย โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ จ านวน 5 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

62040: โรงเรียนชุมชนวัดบำงไผ่



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 19970 นาย ประเสริฐ  สุขสมัย 62050โรงเรียนวัดล าโพ(คล้อยประชารังสฤษฏ์)

รวมหน่วย โรงเรียนวัดล าโพ(คล้อยประชารังสฤษฏ์) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

62050: โรงเรียนวัดล ำโพ(คล้อยประชำรังสฤษฏ์)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13633 นางสาว วันเพ็ญ  พรหมแย้ม 62060โรงเรียนแสงประเสริฐ

2 19197 นางสาว นนทวรรณ  พวงทอง 62060โรงเรียนแสงประเสริฐ

รวมหน่วย โรงเรียนแสงประเสริฐ จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

62060: โรงเรียนแสงประเสริฐ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16360 นางสาว พรนิภา  ชัยโกศล 62070โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)

2 16902 นางสาว จีรพรรณ  สอนอุ่น 62070โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)

3 18092 นาย เกรียงศักด์ิ  ทับล้อม 62070โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)

4 18093 นาย ภิรกร  กวินแก้วโกศล 62070โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)

5 21297 นางสาว หทัยรัตน์  ศรีป่ินเป้า 62070โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)

6 901505 นาย พรเทพ  ชัยโกศล 62070โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)

รวมหน่วย โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

62070: โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12165 นาง นัยนา  นุ่นงาม 62080โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

2 12444 นาย เริงชัย  ระงับภัย 62080โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

3 13218 นาย สมบูรณ์  บัวจ ารัส 62080โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

4 14182 นางสาว ประทัย  เพ่ิมฉลาด 62080โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

5 16474 นาง สุนิดา  วัดวิทยาคุณ 62080โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

6 901777 นาย ควรศักด์ิ  วัดวิทยาคุณ 62080โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

รวมหน่วย โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

62080: โรงเรียนวัดลำดปลำดุก



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8833 นาย สน่ัน  มีแย้ม 62090โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

2 14470 นาง รุ่งทิพย์  บุตตะจีน 62090โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

3 21216 นางสาว กถิน  พรมแก้ว 62090โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

รวมหน่วย โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

62090: โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18197 นาย วัชระ  ชวีวัฒน์ 62100โรงเรียนประชารัฐบ ารุง

รวมหน่วย โรงเรียนประชารัฐบ ารุง จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

62100: โรงเรียนประชำรัฐบ ำรุง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 11247 นาย เทิดศักด์ิ  สุวรรณรงค์ 62120โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา

2 14160 นาง นุชรี  สงค าภา 62120โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา

3 22126 นาย กรินรัช  ภัทรธนรุ่งโรจน์ 62120โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา

รวมหน่วย โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

62120: โรงเรียนประสำนสำมัคคีวิทยำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8171 นาง ทรงศรี  นาคทับที 62150โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

2 8607 นาย ขรรค์ชัย  ประยูรยวง 62150โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

3 14410 นางสาว ลัดดาวัลย์  ศรีวิเศษ 62150โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

4 14419 นาย วิษณุ  มัณยานนท์ 62150โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

5 900688 นาง สุจิตตรา  ประยูรยวง 62150โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

รวมหน่วย โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ จ านวน 5 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

62150: โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15915 นางสาว นิรัชญา  มูลผล 62160โรงเรียนแสงประทีปรัฐบ ารุง

รวมหน่วย โรงเรียนแสงประทีปรัฐบ ารุง จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

62160: โรงเรียนแสงประทีปรัฐบ ำรุง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 8705 นาย สมยศ  ธัญญเจริญ 62190โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

2 10820 นาง มุกดา  สิงหบุญ 62190โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

รวมหน่วย โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

62190: โรงเรียนวัดบำงรักใหญ่(สำยอักษรศรี)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 19297 นางสาว วิลัยพร  อาจหยุด 62210โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

รวมหน่วย โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

62210: โรงเรียนคล้ำยสอนศึกษำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12983 นาง เย็นจิตร  ศรีราม 62230โรงเรียนสุเหร่าเขียว

2 15080 นางสาว อัจฉราพร  สุขไสใจ 62230โรงเรียนสุเหร่าเขียว

3 15082 นาง ชลลดา  เจริญสุข 62230โรงเรียนสุเหร่าเขียว

4 15335 นาง ดวงจันทร์  เสมสายัณห์ 62230โรงเรียนสุเหร่าเขียว

5 15891 นาย วินัย  พันธ์พืช 62230โรงเรียนสุเหร่าเขียว

6 16316 นาง ชยานันท์  ศรีบุษย์ 62230โรงเรียนสุเหร่าเขียว

7 17357 นางสาว ธนิกานต์  ทิวากรกุล 62230โรงเรียนสุเหร่าเขียว

8 20795 นาย มานพ  สุยาละ 62230โรงเรียนสุเหร่าเขียว

9 21795 นาง นุจิรา  เบ็ญกาโต 62230โรงเรียนสุเหร่าเขียว

10 900902 นาย สุจินต์  ไวเปีย 62230โรงเรียนสุเหร่าเขียว

รวมหน่วย โรงเรียนสุเหร่าเขียว จ านวน 10 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

62230: โรงเรียนสุเหร่ำเขียว



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 10098 นาง เพ็ญศรี  เพ็งวงษา 71020โรงเรียนไทรน้อย

2 10130 นางสาว ภัทรา  สุขสมแดน 71020โรงเรียนไทรน้อย

3 10253 นาย ขวัญชัย  เสือดี 71020โรงเรียนไทรน้อย

4 12683 นางสาว รัตนาภรณ์  ทิพย์ผ่อง 71020โรงเรียนไทรน้อย

5 12685 นาง พัชรา  เชิดชู 71020โรงเรียนไทรน้อย

6 12806 นางสาว วิลาสินี  นันทรินทร์ 71020โรงเรียนไทรน้อย

7 14204 นางสาว ณีรชา  สอนศิลป์ 71020โรงเรียนไทรน้อย

8 14909 นาย อดิเรก  ร่ืนเส่ือ 71020โรงเรียนไทรน้อย

9 15267 นางสาว เรณุกา  วนิชพิมลอนันต์ 71020โรงเรียนไทรน้อย

10 15377 นางสาว ณัฐวีร์  วรศะริน 71020โรงเรียนไทรน้อย

11 15533 นาง บุปผา  ทรัพย์สุทธีภาสน์ 71020โรงเรียนไทรน้อย

12 16556 นางสาว ฐิติภัสร์  ธรรมวิชัยศรี 71020โรงเรียนไทรน้อย

13 17000 นางสาว วัชราลักษณ์  ทองกระจ่าง 71020โรงเรียนไทรน้อย

14 17215 ว่าท่ีร้อยตรี สุชาติ  เย็นเพ็ชร 71020โรงเรียนไทรน้อย

15 19870 นาง ดวงตา  นิคม 71020โรงเรียนไทรน้อย

16 20193 นาย ธีรพงษ์  จันทรัง 71020โรงเรียนไทรน้อย

17 20417 นาย พัฒน์พงษ์  คงท่ี 71020โรงเรียนไทรน้อย

18 21366 นางสาว ชัญญานุช  โสรส 71020โรงเรียนไทรน้อย

19 22045 นาย กมลรัตน์  จิตบรรจง 71020โรงเรียนไทรน้อย

รวมหน่วย โรงเรียนไทรน้อย จ านวน 19 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

71020: โรงเรียนไทรน้อย



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 10050 นาย เล่ือนวิทย์  อารีย์ 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

2 10227 นาย ชัยพล  สุกรินทร์ 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

3 10290 นาง จารุวรรณ  รัตนโภคา 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

4 10292 นางสาว กุลชา  เจริญด ารงเกียรติ 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

5 10411 นาย วีระ  ปุอุบล 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

6 10551 นาง สุทิศา  อ่อนส้มกฤษ 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

7 14039 นาย ประชา  กันทรมงคล 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

8 14045 นาย สมพร  แจ้งแสง 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

9 14211 นางสาว นุชนาถ  คลังนุช 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

10 14791 นาย วัฒนา  อารักษ์คุณากร 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

11 15202 นาย อ านวย  ชินแข 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

12 16557 นางสาว อมรรัตน์  เย็นลับ 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

13 17578 นางสาว รุ่งทิพย์  จ๋ิวสง่า 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

14 17961 นาย ปณิตพล  พัชโรรส 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

15 18465 นางสาว ดวงกมล  โสมินทร์ 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

16 18561 นางสาว กล่ินผกา  สุดเล็ก 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

17 20441 นางสาว ลัดดาวัลย์  คงข า 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

18 20508 นางสาว เพ็ญนภา  เกิดมณี 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

19 20509 นาย กิตติศักด์ิ  อ้นครุฑ 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

20 22046 ว่าท่ีร้อยตรี รัฐศักด์ิ  โกบประยูร 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

21 900483 นาย ลือชา  รัตนโภคา 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

22 900636 นาง กาญจนา  ศิขรินทร์ 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

23 901118 นาย บดินทร์  คลังนุช 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

24 901576 นางสาว ไก่  การพฤกษ์ 71040วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

รวมหน่วย วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จ านวน 24 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

71040: วิทยำลัยเทคนิคนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12896 นาง เนตรทราย  ทองทา 72020โรงเรียนวัดไทรใหญ่

2 13179 นาง ธนารัตน์  หลาบค า 72020โรงเรียนวัดไทรใหญ่

3 13443 นาย วิมล  บรรณะทอง 72020โรงเรียนวัดไทรใหญ่

4 13712 นางสาว ชมชณัช  ชนม์ภูดิศ 72020โรงเรียนวัดไทรใหญ่

5 13889 นางสาว ศรินทิพย์  อินทร์สอน 72020โรงเรียนวัดไทรใหญ่

6 17487 นางสาว จุฑาทิพย์  ธนาอภิสิทธ์ิโสภณ 72020โรงเรียนวัดไทรใหญ่

7 17582 นาย ชัยฤกษ์  กล่ินอ่วม 72020โรงเรียนวัดไทรใหญ่

8 20245 นาย พิศิษฐ์  หอมจันทร์ 72020โรงเรียนวัดไทรใหญ่

9 21356 นาง สายฝน  เรืองมี 72020โรงเรียนวัดไทรใหญ่

10 900639 นาง กาญจนา  ทองเจริญ 72020โรงเรียนวัดไทรใหญ่

รวมหน่วย โรงเรียนวัดไทรใหญ่ จ านวน 10 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

72020: โรงเรียนวัดไทรใหญ่



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15573 นางสาว พิมล  เพ่ิมเจริญนุกูล 72030โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล

รวมหน่วย โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

72030: โรงเรียนบ้ำนคลองพระพิมล



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13434 นางสาว สุมิตรา  บินทสูตร 72050โรงเรียนวัดคลองขวาง

2 13878 นาย ชัชวาล  โรจน์วรดิตถ์ 72050โรงเรียนวัดคลองขวาง

3 15633 นางสาว รุจิเรข  ทับทอง 72050โรงเรียนวัดคลองขวาง

4 15679 นาง สุภาวดี  วุฒิรัตน์ 72050โรงเรียนวัดคลองขวาง

5 19699 นางสาว ทวินันท์  แก่นอากาศ 72050โรงเรียนวัดคลองขวาง

6 20803 นางสาว ธัญพร  หิรัญธนยรัศมี 72050โรงเรียนวัดคลองขวาง

รวมหน่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

72050: โรงเรียนวัดคลองขวำง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 21300 นางสาว กมลชนก  นาคสอาด 72060โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์

รวมหน่วย โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

72060: โรงเรียนดีมำกอุปถัมภ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13623 นางสาว เพลินพิศ  ผิวอ่อนดี 72070โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

2 15103 นางสาว รัตนาภรณ์  ทองผิว 72070โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

3 15338 นางสาว กัญญาภัทร  จ่ันเพชร 72070โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

รวมหน่วย โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

72070: โรงเรียนบ้ำนหนองเพรำงำย



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14967 นาย เกรียงไกร  ร่ืนเสือ 72100โรงเรียนวัดยอดพระพิมล

รวมหน่วย โรงเรียนวัดยอดพระพิมล จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

72100: โรงเรียนวัดยอดพระพิมล



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13322 นางสาว อรุณ  มีสัตย์ 72130โรงเรียนวัดคลองขุนศรี

2 14750 นางสาว สิรินทร์  โกมลสุทธ์ิ 72130โรงเรียนวัดคลองขุนศรี

3 15264 นางสาว ศุภานัน  ขวัญใจ 72130โรงเรียนวัดคลองขุนศรี

4 18492 นาง กวิตาภรณ์  อติชาติเกษมกุล 72130โรงเรียนวัดคลองขุนศรี

รวมหน่วย โรงเรียนวัดคลองขุนศรี จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

72130: โรงเรียนวัดคลองขุนศรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12773 นาง วัชรียา  อินทรทองมอญ 72180โรงเรียนบ้านคลองฝร่ัง

2 13886 นางสาว กัญยา  กล่ าศรี 72180โรงเรียนบ้านคลองฝร่ัง

3 15092 นาง พรศิริ  นรขุน 72180โรงเรียนบ้านคลองฝร่ัง

4 17953 นาย สรรค์สร้าง  แก้วเกิด 72180โรงเรียนบ้านคลองฝร่ัง

5 20292 นาย พิสิษฐ์  ค าดี 72180โรงเรียนบ้านคลองฝร่ัง

6 20804 นางสาว สโรบล  ภาคย์อภิศร 72180โรงเรียนบ้านคลองฝร่ัง

รวมหน่วย โรงเรียนบ้านคลองฝร่ัง จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

72180: โรงเรียนบ้ำนคลองฝร่ัง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18048 นาย สิทธิพงศ์  บุญเมือง 72190โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม

รวมหน่วย โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

72190: โรงเรียนชุมชนวัดรำษฎร์นิยม



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17913 นาง วิลาสินี  สุขสมัย 72210โรงเรียนวัดเสนีวงศ์

2 18750 นาย บัญชา  จันทร์ผา 72210โรงเรียนวัดเสนีวงศ์

รวมหน่วย โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

72210: โรงเรียนวัดเสนีวงศ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13184 นางสาว ธีมาพร  พรมราช 72230โรงเรียนวัดลากค้อน

2 13890 นาย ภานุวัตร  แสงแก้ว 72230โรงเรียนวัดลากค้อน

รวมหน่วย โรงเรียนวัดลากค้อน จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

72230: โรงเรียนวัดลำกค้อน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16551 นางสาว วีณา  อ่อนเรือง 72240โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

2 17216 นาย สังคม  ชนม์สูงเนิน 72240โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

3 20335 นาย มาวิน  จามรโชต์ิ 72240โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

4 20336 นางสาว อิศราภรณ์  เรืองแก้ว 72240โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

รวมหน่วย โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

72240: โรงเรียนวัดคลองตำคล้ำย



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 11183 นางสาว นันธิญา  บุตรไทย 72250โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพท่ี 55

2 12574 นางสาว ป่ินเพชร  สุวรรณโภคัย 72250โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพท่ี 55

3 13690 นางสาว เพชรประกาย  สีสิงห์ 72250โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพท่ี 55

4 14363 นาย ภูรินท์  พิงภูงา 72250โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพท่ี 55

5 20364 นางสาว สกุณา  กาสิงห์ 72250โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพท่ี 55

6 21731 นาย ศัจกร  แพงค า 72250โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพท่ี 55

รวมหน่วย โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพท่ี 55 จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

72250: โรงเรียนวัดมะสงมิตรภำพท่ี 55



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 10894 นาย สมเกียรติ  ชูกิจไพศาล 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

2 13661 นาง กวิสรา  กลมเกล้ียง 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

3 13662 นางสาว ศิริลักษณ์  พระแสง 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

4 13663 นาย ประยูร  ต้ังเขียวเจริญ 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

5 13665 นางสาว เกวารินทร์  อยู่ปรางค์ 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

6 15106 นาง สาวิกา  บริบูรณ์ 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

7 16351 นาง ระวิวรรณ  ด้วงแก้ว 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

8 16683 นาย มารุต  กลมเกล้ียง 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

9 16684 นางสาว รัชนีย์  เสวก 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

10 16734 นางสาว ราตรี  ขันดี 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

11 16737 นางสาว อัษฎกร  พรรณสัณฐาน 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

12 16738 นาย ณัฐชนนท์  สุทธิใจธรรม 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

13 16742 นางสาว วีราภรณ์  ทวนประเสริฐ 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

14 16746 นาง อุบล  แก้วฉาย 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

15 16747 นางสาว เกศรินทร์  การะภาพ 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

16 16749 นาง พรหมณี  ศรีม่วง 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

17 17377 นางสาว ธนัญญา  ทองเพชร 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

18 17533 นาง สุดใจ  สุดสะอาด 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

19 17794 นาย ถวัลย์  ปานทอง 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

20 17906 นางสาว สุภาพร  พ่ึงมา 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

21 17907 นาย โชติวิชช์  นาคแกมทอง 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

22 18287 นางสาว ปนัสยา  คงชาตรี 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

23 18684 นางสาว รมิดา  ช่างเพ็ชรผล 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

24 18685 นางสาว ณัฏฐ์  จูเบ๊า 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

25 18686 นาย พิเชษฐ์  นุ่มประเสริฐ 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

26 18795 นางสาว สุวรรณา  ป่ินแก้ว 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81010: กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

27 18797 นางสาว สุชาดา  ปานป่ินศิลป์ 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

28 18798 นาย ราเชล  จันก้าน 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

29 19319 นาย สุระชัย  สมภักดี 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

30 19405 นางสาว พจณิชา  แก้วหานาม 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

31 19406 นางสาว ณัฐกฤตา  มัชฌิมา 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

32 19787 นางสาว นัยน์ปภรณ์  ชมภู่ 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

33 19906 นาย พานุพงษ์  ค ามณีจันทร์ 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

34 20028 นางสาว วิไลวรรณ  พลอยสุข 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

35 901479 นาง ศรีรัตน์  กลมเกล้ียง 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

36 901480 นาย ศุภมาส  กลมเกล้ียง 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

37 901486 นาย ปราโมทย์  กลมเกล้ียง 81010กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

รวมหน่วย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี จ านวน 37 คน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17361 นางสาว ดาวใจ  ภู่นาค 81060โรงเรียนวัดมะเด่ือ(อบจ.)

รวมหน่วย โรงเรียนวัดมะเด่ือ(อบจ.) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81060: โรงเรียนวัดมะเด่ือ(อบจ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13958 นางสาว วิลาชินณ์  ประคัลภ์พงศ์ 81080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย(อบจ.)

2 14754 นาย ธนันชัย  ทองหล่อ 81080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย(อบจ.)

3 16975 นางสาว อุษา  เทศงามถ้วน 81080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย(อบจ.)

4 18343 นาย ณัฐพร  ร่ืนลาภะ 81080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย(อบจ.)

5 19847 นางสาว อติกานต์  บัวไข 81080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย(อบจ.)

6 20306 นางสาว กมลชนก  สงนอก 81080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย(อบจ.)

7 20342 นาย อนุกูล  คันทะภูมิ 81080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย(อบจ.)

8 20345 นางสาว นวรัตน์  บานไม่รู้โรย 81080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย(อบจ.)

9 20600 นาง สมใจ  บุญกะสินธ์ุ 81080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย(อบจ.)

10 20601 นาง ศิริลักษณ์  เรืองฉ่าง 81080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย(อบจ.)

11 20855 นางสาว จารุณี  เหตุเกษ 81080โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย(อบจ.)

รวมหน่วย โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย(อบจ.) จ านวน 11 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81080: โรงเรียนนนทบุรีวิทยำลัย(อบจ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 19422 นางสาว สาวิตรี  สุวะคนธ์ 81090โรงเรียนวัดแคนอก(อบจ.)

รวมหน่วย โรงเรียนวัดแคนอก(อบจ.) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81090: โรงเรียนวัดแคนอก(อบจ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18140 นางสาว เพ็ญพรรณ  หม่ืนหาวงศ์ 81120โรงเรียนวัดบางรักน้อย(อบจ.)

2 19619 นาง พิณทิพย์  สินเปียง 81120โรงเรียนวัดบางรักน้อย(อบจ.)

รวมหน่วย โรงเรียนวัดบางรักน้อย(อบจ.) จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81120: โรงเรียนวัดบำงรักน้อย(อบจ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17916 นาง กานต์รวี  มีอยู่ 81130โรงเรียนวัดแดง(อบจ.)

2 18698 นางสาว สายพิณ  สัจจะสังข์ 81130โรงเรียนวัดแดง(อบจ.)

3 19236 นาย บุญกอง  ศรีจันทร์ 81130โรงเรียนวัดแดง(อบจ.)

รวมหน่วย โรงเรียนวัดแดง(อบจ.) จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81130: โรงเรียนวัดแดง(อบจ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16026 นางสาว อรุโณทัย  เหมือนวงษ์ธรรม 81150โรงเรียนวัดรวก(อบจ.)

2 18045 นาง จินตนา  ปานเพ็ง 81150โรงเรียนวัดรวก(อบจ.)

รวมหน่วย โรงเรียนวัดรวก(อบจ.) จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81150: โรงเรียนวัดรวก(อบจ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18692 นาง นาถวดี  แขเขียว 81170โรงเรียนวัดสนามนอก(อบจ.)

รวมหน่วย โรงเรียนวัดสนามนอก(อบจ.) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81170: โรงเรียนวัดสนำมนอก(อบจ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16970 นางสาว ประไพ  นาคผา 81180โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง(อบจ.)

รวมหน่วย โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง(อบจ.) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81180: โรงเรียนวัดบำงอ้อยช้ำง(อบจ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14954 นางสาว ศรัณญา  บุญจันทร์ 81210โรงเรียนวัดพิกุลเงิน(อบจ.)

2 18558 นางสาว ศศิณภา  พุทสิริ 81210โรงเรียนวัดพิกุลเงิน(อบจ.)

รวมหน่วย โรงเรียนวัดพิกุลเงิน(อบจ.) จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81210: โรงเรียนวัดพิกุลเงิน(อบจ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16027 นาย พสิษฐ์  สุขใย 81230โรงเรียนตลาดบางคูลัด(อบจ.)

2 16028 นาย เชิด  พุกวัด 81230โรงเรียนตลาดบางคูลัด(อบจ.)

รวมหน่วย โรงเรียนตลาดบางคูลัด(อบจ.) จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81230: โรงเรียนตลำดบำงคูลัด(อบจ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15391 นาง ฐิตาภรณ์  มงคลทรง 81240โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(อบจ.)

รวมหน่วย โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(อบจ.) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81240: โรงเรียนสำมแยกบำงคูลัด(อบจ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12617 นาง บุญชู  อิสารพายุห์ 81280โรงเรียนเต็มรักศึกษา(อบจ.)

2 16718 นาย สราวุฒิ  พัดเย็น 81280โรงเรียนเต็มรักศึกษา(อบจ.)

3 17231 นาย ศรายุทธ  จรรยาธรรม 81280โรงเรียนเต็มรักศึกษา(อบจ.)

4 18911 นาง นิภา  เหมือนเชตุ 81280โรงเรียนเต็มรักศึกษา(อบจ.)

5 19982 นาง มัณฑนา  คุ้มเจริญ 81280โรงเรียนเต็มรักศึกษา(อบจ.)

6 901065 นาย วินัย  อุดค ามี 81280โรงเรียนเต็มรักศึกษา(อบจ.)

รวมหน่วย โรงเรียนเต็มรักศึกษา(อบจ.) จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81280: โรงเรียนเต็มรักศึกษำ(อบจ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 19015 นาย ณัฐวุฒิ  คลังนุช 81290โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม(อบจ.)

รวมหน่วย โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม(อบจ.) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81290: โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม(อบจ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18577 นาง พรทิวา  นาทอง 81310โรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์(อบจ.)

2 19268 นางสาว กุลธิดา  อ่ิมศิลป์ 81310โรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์(อบจ.)

3 19547 นางสาว พิมพ์ชนก  สาครสินธ์ุ 81310โรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์(อบจ.)

4 20599 นาง แก้วศรีลัดดา  แก้วจันทร์ 81310โรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์(อบจ.)

รวมหน่วย โรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์(อบจ.) จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81310: โรงเรียนระด่ิงหินประชำสรรค์(อบจ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15419 นาง ชุติมา  ชะเนติยัง 81320โรงเรียนบางคูลัด(อบจ.)

รวมหน่วย โรงเรียนบางคูลัด(อบจ.) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81320: โรงเรียนบำงคูลัด(อบจ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15124 นางสาว ศิริวรรณ  นนธ์จันทร์ 81330โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี(อบจ.)

2 17363 นางสาว นันท์พัน  เหมือนโพธ์ิ 81330โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี(อบจ.)

3 17367 นางสาว อุทุมพร  คลังนุช 81330โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี(อบจ.)

4 18575 นางสาว มาณิชากร  บินทสูตร 81330โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี(อบจ.)

5 19763 นางสาว นันทนา  บุญเพ็ชร์ 81330โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี(อบจ.)

6 901634 นาย ธีรพันธ์  เหมือนโพธ์ิ 81330โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี(อบจ.)

รวมหน่วย โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี(อบจ.) จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

81330: โรงเรียนวัดปลำยคลองขุนศรี(อบจ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 19089 นางสาว พัทจารี  บุนนาค 82010อบจ.โรงเรียนสตรีนนทบุรี

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82010: อบจ.โรงเรียนสตรีนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15600 นาย ธนพิสิษฐ์  จงสุขศรี 82011อัตราจ้างโรงเรียนสตรีนนทบุรี(งบรายได้)

2 19844 นาย ไชโย  สาเทศ 82011อัตราจ้างโรงเรียนสตรีนนทบุรี(งบรายได้)

รวมหน่วย อัตราจ้างโรงเรียนสตรีนนทบุรี(งบรายได้) จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82011: อัตรำจ้ำงโรงเรียนสตรีนนทบุรี(งบรำยได้)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15175 นาย มนตรี  ลมพัด 82021อัตราจ้างโรงเรียนรัตนาธิเบศร์(งบรายได้)

2 17180 นาย สิทธิพร  ประทีปแก้ว 82021อัตราจ้างโรงเรียนรัตนาธิเบศร์(งบรายได้)

รวมหน่วย อัตราจ้างโรงเรียนรัตนาธิเบศร์(งบรายได้) จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82021: อัตรำจ้ำงโรงเรียนรัตนำธิเบศร์(งบรำยได้)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18804 นาย สมเกียรติ  เข็มเพชร 82030อบจ.โรงเรียนศรีบุณยานนท์

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82030: อบจ.โรงเรียนศรีบุณยำนนท์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15969 นางสาว นิภาพร  เหมทานนท์ 82031อัตราจ้างโรงเรียนศรีบุณยานนท์(งบรายได้)

รวมหน่วย อัตราจ้างโรงเรียนศรีบุณยานนท์(งบรายได้) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82031: อัตรำจ้ำงโรงเรียนศรีบุณยำนนท์(งบรำยได้)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17298 นาย กิตติศักด์ิ  แก่นนาโรง 82040อบจ.โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

2 19622 นาง จันศิริ  วัฒนปฤดา 82040อบจ.โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82040: อบจ.โรงเรียนวัดเขมำภิรตำรำม



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 19233 นาย สมพจน์  ไวยนพ 82041อัตราจ้างโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

รวมหน่วย อัตราจ้างโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ านวน 1 คน

82041: อัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดเขมำภิรตำรำม

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16728 นางสาว อมรรัตน์  อาสสุวรรณ 82070อบจ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

2 19324 นางสาว วรัชยา  แหวนวงษ์ 82070อบจ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82070: อบจ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร นนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17301 นาย เศรษฐา  จิตรักษ 82071อัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี(งบรายได้)

2 17303 นางสาว วราณี  มูลทองชุน 82071อัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี(งบรายได้)

3 19414 นาย อภิสิทธ์ิ  เสนาฤทธ์ิ 82071อัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี(งบรายได้)

4 19445 นางสาว วราพร  ประยงค์พันธ์ 82071อัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี(งบรายได้)

5 19907 นางสาว พัชรี  สังข์ทอง 82071อัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี(งบรายได้)

6 20029 นางสาว มารีย า  แปะโพระ 82071อัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี(งบรายได้)

รวมหน่วย อัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี(งบรายได้) จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82071: อัตรำจ้ำงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร นนทบุรี(งบรำยได้)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 900919 นาย ประกอบ  รุ่งเรือง 82100อบจ.โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82100: อบจ.โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13951 นางสาว พัชราภรณ์  ศรีอ าไพ 82120อบจ.โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

2 17804 นาง นิศารัตน์  ศรีราณีย์ 82120อบจ.โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

3 19487 นาย ศุภวัฒน์  ไชยโชติ 82120อบจ.โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

4 19688 นาย ศุภวัฒน์  กองขันท์ 82120อบจ.โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82120: อบจ.โรงเรียนอนุรำชประสิทธ์ิ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18038 นาย อัครพงศ์  แก้วสว่าง 82140อบจ.โรงเรียนวัดต าหนักใต้

2 19544 นาย สุทธิพงศ์  อัมโร 82140อบจ.โรงเรียนวัดต าหนักใต้

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดต าหนักใต้ จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82140: อบจ.โรงเรียนวัดต ำหนักใต้



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14599 นางสาว อภิสรา  เกตุทิม 82160อบจ.โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82160: อบจ.โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ำ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 19331 นางสาว นูรมี  สะมะแอ 82170อบจ.โรงเรียนวัดทางหลวงโพธ์ิทอง

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดทางหลวงโพธ์ิทอง จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82170: อบจ.โรงเรียนวัดทำงหลวงโพธ์ิทอง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16628 นางสาว ขวัญตา  อินมูล 82220อบจ.โรงเรียนวัดปราสาท

2 16629 นาง ชุติณัชชา  สิทธิจักร 82220อบจ.โรงเรียนวัดปราสาท

3 16956 นาง ณัฐธยาน์  ค าผา 82220อบจ.โรงเรียนวัดปราสาท

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดปราสาท จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82220: อบจ.โรงเรียนวัดปรำสำท



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15651 นางสาว วรรณรักษ์  หลักคงคา 82250อบจ.โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

2 16952 นางสาว กนกวรรณ  พุ่มเท่ียง 82250อบจ.โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

3 18402 นางสาว ประภาศรี  สง่าในเมือง 82250อบจ.โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

4 18403 นางสาว ปุญญาภา  ดวงนิล 82250อบจ.โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82250: อบจ.โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13947 นางสาว พรรณสินี  คล้ายคลึง 82260อบจ.โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82260: อบจ.โรงเรียนท่ำทรำยประชำอุปถัมภ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15043 นาง ทองสุข  น่ิมเปีย 82280อบจ.โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

2 17073 นางสาว กชณิชา  เอียดเจริญ 82280อบจ.โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

3 18595 นางสาว รุ้งตะวัน  วังกานนท์ 82280อบจ.โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

4 19333 นางสาว ณปภัช  มณีนนท์ 82280อบจ.โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82280: อบจ.โรงเรียนประชำอุปถัมภ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 19683 นาย ยุทธกาญจน์  บุญสุวรรณ์ 82290อบจ.โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82290: อบจ.โรงเรียนอนุบำลนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 11671 นาง พลอยรัตน์  ใหม่วิจิตร 82300อบจ.โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนกลาโหมอุทิศ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82300: อบจ.โรงเรียนกลำโหมอุทิศ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 20299 นาง ภิญญดา  ทองสัมฤทธ์ิ 82380อัตราจ้างโรงเรียนกลาโหมอุทิศ(งบสพฐ.)

รวมหน่วย อัตราจ้างโรงเรียนกลาโหมอุทิศ(งบสพฐ.) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82380: อัตรำจ้ำงโรงเรียนกลำโหมอุทิศ(งบสพฐ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 20379 นาย สุรพันธ์ุ  ศรีปัญจพงษ์ 82430อัตราจ้างโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ(งบสพฐ.)

รวมหน่วย อัตราจ้างโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ(งบสพฐ.) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

82430: อัตรำจ้ำงโรงเรียนอนุรำชประสิทธ์ิ(งบสพฐ.)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14942 นางสาว ดวงใจ  โรจนพรพิรักษ์(งบ ร.ร.) 83011อัตราจ้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี(งบรายได้)

2 15986 นางสาว เกตนิศา  อิศราภรณ์ 83011อัตราจ้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี(งบรายได้)

3 17165 นาย สุรินทร์  รัตนจีนะ 83011อัตราจ้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี(งบรายได้)

4 18030 นาย พร้อมพล  ค าย่ิง 83011อัตราจ้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี(งบรายได้)

5 19749 นางสาว เสาวลักษณ์  งามสม 83011อัตราจ้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี(งบรายได้)

6 20037 นางสาว วลัยลักษณ์  สงข า 83011อัตราจ้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี(งบรายได้)

รวมหน่วย อัตราจ้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี(งบรายได้) จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

83011: อัตรำจ้ำงโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี(งบรำยได้)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18705 นางสาว ญานิน  สารพงษ์ 83020อบจ.โรงเรียนปากเกร็ด

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนปากเกร็ด จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

83020: อบจ.โรงเรียนปำกเกร็ด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 19552 นางสาว วรรณพร  สง่าเมือง 83030อบจ.โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

83030: อบจ.โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้ำ นนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18318 นางสาว จิตวิกา  สมใจ 83031อัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี(งบรายได้)

รวมหน่วย อัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี(งบรายได้) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

83031: อัตรำจ้ำงโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้ำ นนทบุรี(งบรำยได้)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 12340 นางสาว ภัทรมณ  บุ้งทอง 83050อบจ.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

83050: อบจ.โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวังนนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13956 นางสาว พุทธิกันย์  ประคัลภ์พงศ์ 83051อัตราจ้างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี(งบรายได้)

2 18312 นาย สุภาพ  พฤกษ์สุวรรณ์ 83051อัตราจ้างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี(งบรายได้)

3 18537 นาย ศักดิพงศ์  ไชยมงคล 83051อัตราจ้างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี(งบรายได้)

4 18539 นางสาว วาสนา  คงโสม 83051อัตราจ้างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี(งบรายได้)

5 18809 นางสาว พเยาว์  เล็กจันทร์ 83051อัตราจ้างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี(งบรายได้)

6 18810 นางสาว นารี  บุญจง 83051อัตราจ้างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี(งบรายได้)

รวมหน่วย อัตราจ้างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี(งบรายได้) จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

83051: อัตรำจ้ำงโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวังนนทบุรี(งบรำยได้)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14736 นางสาว กัญภัฐฎ์  นิษฐ์ธนินภัทร 83090อบจ.โรงเรียนวัดกลางเกร็ด

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดกลางเกร็ด จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

83090: อบจ.โรงเรียนวัดกลำงเกร็ด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18035 นาย ธวัชชัย  โชติวัฒนานนท์ 83190อบจ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95(วัดโพธ์ิทองบน)

2 18322 นางสาว วันวิสาข์  โตเจริญ 83190อบจ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95(วัดโพธ์ิทองบน)

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95(วัดโพธ์ิทองบน) จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

83190: อบจ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ95(วัดโพธ์ิทองบน)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18895 นางสาว ธัญภัค  ดีสวน 83260อบจ.โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสด์ิวิทยาคาร)

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสด์ิวิทยาคาร) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

83260: อบจ.โรงเรียนวัดปรมัยยิกำวำส(แสนสวัสด์ิวิทยำคำร)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15664 นางสาว กนกวรรณ  ล่องอ าไพ 83310อบจ.โรงเรียนวัดเชิงเลน

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดเชิงเลน จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

83310: อบจ.โรงเรียนวัดเชิงเลน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18148 นาย ชาติชาย  มิลเจริญ 84090อบจ.โรงเรียนมหาสวัสด์ิ(ราษฎร์บ ารุง)

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนมหาสวัสด์ิ(ราษฎร์บ ารุง) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

84090: อบจ.โรงเรียนมหำสวัสด์ิ(รำษฎร์บ ำรุง)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17085 นาย สิทธ์ิปภพ  เทศนาบุญ 84110อบจ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

2 19794 นางสาว ประภาพร  ก้อนศิลา 84110อบจ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

3 19848 นางสาว ธมกร  เพชรทะจันทร์ 84110อบจ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

4 19849 นางสาว วันวิสา  หล าเทียน 84110อบจ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

5 20128 นาย กฤตธน  สุขวารี 84110อบจ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ านวน 5 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

84110: อบจ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16001 นาย สุรศักด์ิ  รักสุย 84111อัตราจ้างโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี(งบรายได้)

2 19346 นาย สมศักด์ิ  สันติวงศ์งาม 84111อัตราจ้างโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี(งบรายได้)

3 20230 นาง สุรีย์  เป่ียมคุ้ม 84111อัตราจ้างโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี(งบรายได้)

รวมหน่วย อัตราจ้างโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี(งบรายได้) จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

84111: อัตรำจ้ำงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี(งบรำยได้)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 19755 นางสาว สุพรรษา  อยู่คง 84150อบจ.โรงเรียนวัดซองพลู

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดซองพลู จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

84150: อบจ.โรงเรียนวัดซองพลู



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16325 นาง ปภาดา  จ่ายวารี 84170อบจ.โรงเรียนวัดส าโรง

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดส าโรง จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

84170: อบจ.โรงเรียนวัดส ำโรง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17093 นาง มณีรัตน์  จาดฤทธ์ิ 84200อบจ.โรงเรียนวัดจันทร์

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดจันทร์ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

84200: อบจ.โรงเรียนวัดจันทร์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17560 นาย ปัญญา  จันหลิน 85011อัตราจ้างโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี(งบรายได้)

รวมหน่วย อัตราจ้างโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี(งบรายได้) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

85011: อัตรำจ้ำงโรงเรียนรำชวินิต นนทบุรี(งบรำยได้)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13832 นาง ศิรประภา  อุณหเลขกะ 85030อบจ.โรงเรียนชุมชนวัดบางโค

2 16640 นาย พรมทอง  ต๊ะน้อย 85030อบจ.โรงเรียนชุมชนวัดบางโค

3 19358 นาย พัฐสรร  รัชตะชาติ 85030อบจ.โรงเรียนชุมชนวัดบางโค

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนชุมชนวัดบางโค จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

85030: อบจ.โรงเรียนชุมชนวัดบำงโค



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17332 นางสาว สุทธิลักษณ์  สาเหล้ 85040อบจ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

2 18720 นางสาว เขมกร  ปิยารัมย์ 85040อบจ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

85040: อบจ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำฯ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14540 นาง วิไล  ช้างพุ่ม 85110อบจ.โรงเรียนวัดพระเงิน

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดพระเงิน จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

85110: อบจ.โรงเรียนวัดพระเงิน



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13700 นาย สินศักด์ิ  ศรีจันทร์ 85160อบจ.โรงเรียนวัดอินทร์

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดอินทร์ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

85160: อบจ.โรงเรียนวัดอินทร์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14014 นางสาว ธรรมพร  แสงกุล 86080อบจ.โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)

2 14015 นาง สันทนา  ยงศร 86080อบจ.โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)

3 18341 นางสาว ศศิธร  ทองค า 86080อบจ.โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)

4 18449 นางสาว ธรรศญา  คลังสมบัติ 86080อบจ.โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

86080: อบจ.โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 20821 นางสาว สุพรรษา  เรือนแก้ว 86130อบจ.โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

86130: อบจ.โรงเรียนวัดลำดปลำดุก



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14308 นาง ศิริลักษณ์  บุตรครุฑ 86140อบจ.โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

86140: อบจ.โรงเรียนวัดบำงรักใหญ่(สำยอักษรศรี)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18437 นางสาว สุดารัตน์  แก่นจันทร์ 86180อบจ.โรงเรียนบางบัวทอง

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนบางบัวทอง จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

86180: อบจ.โรงเรียนบำงบัวทอง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16042 นาย วัชรพล  นกทอง 86210อบจ.โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

86210: อบจ.โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18571 นาง จ าเนียร  ศรีอรุณ 87011อัตราจ้างโรงเรียนไทรน้อย(งบโรงเรียน)

2 19374 นางสาว สมจิตร  ข าเหมือน 87011อัตราจ้างโรงเรียนไทรน้อย(งบโรงเรียน)

รวมหน่วย อัตราจ้างโรงเรียนไทรน้อย(งบโรงเรียน) จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

87011: อัตรำจ้ำงโรงเรียนไทรน้อย(งบโรงเรียน)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14234 นาย วิเชียร  มีน่ิม 87030อบจ.โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

2 15266 นางสาว เพ็ญนภา  ฉ่ าพันธ์ 87030อบจ.โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

87030: อบจ.โรงเรียนบ้ำนหนองเพรำงำย



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18568 นางสาว ชลนธร  ยอดจิตร์ 87050อบจ.โรงเรียนวัดคลองขุนศรี

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดคลองขุนศรี จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

87050: อบจ.โรงเรียนวัดคลองขุนศรี



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 20943 นางสาว วารินทร์  สุขดี 87070อบจ.โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

87070: อบจ.โรงเรียนดีมำกอุปถัมภ์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16563 นาย อาทร  แสงชัน 87140อบจ.โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

87140: อบจ.โรงเรียนวัดคลองตำคล้ำย



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15476 นางสาว อัจฉรา  เสถียรเขต 87200อบจ.โรงเรียนบ้านคลองฝร่ัง

2 16434 นาง จ าลองลักษณ์  ทวิวงศ์ไพบูลย์ 87200อบจ.โรงเรียนบ้านคลองฝร่ัง

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนบ้านคลองฝร่ัง จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

87200: อบจ.โรงเรียนบ้ำนคลองฝร่ัง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 901608 นาง เวช  บุญสิงห์ 87230อบจ.โรงเรียนวัดเพรางาย

2 901609 นาย เพย  บุญสิงห์ 87230อบจ.โรงเรียนวัดเพรางาย

รวมหน่วย อบจ.โรงเรียนวัดเพรางาย จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

87230: อบจ.โรงเรียนวัดเพรำงำย



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14255 นางสาว หทัยรัตน์  ชัยพรภัทร 91020อบต.บางรักน้อย

รวมหน่วย อบต.บางรักน้อย จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

91020: อบต.บำงรักน้อย



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16488 นางสาว ทัศนีย์  จันทร์โต 92020อบต.เกาะเกร็ด

2 901959 นาย อรรถพล  จันทร์ศรี 92020อบต.เกาะเกร็ด

รวมหน่วย อบต.เกาะเกร็ด จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

92020: อบต.เกำะเกร็ด



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15480 นางสาว นภาวรรณ  บัวเผ่ือน 92040อบต.บางตะไนย์

2 21198 นางสาว สุภามณี  เดชห้วยไผ่ 92040อบต.บางตะไนย์

รวมหน่วย อบต.บางตะไนย์ จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

92040: อบต.บำงตะไนย์



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 16661 นางสาว ปริยากร  เช้ือผู้ดี 92070อบต.ท่าอิฐ

2 17471 นาง วลัยลักษณ์  จันทร์วงษ์ 92070อบต.ท่าอิฐ

3 17472 นางสาว มุทิตา  อาหมัด 92070อบต.ท่าอิฐ

รวมหน่วย อบต.ท่าอิฐ จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

92070: อบต.ท่ำอิฐ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14958 นาง น้ าอ้อย  สันติสุข 93010อบต.บางขุนกอง

2 19113 นาง ชลพรรษ  สุขสอาด 93010อบต.บางขุนกอง

รวมหน่วย อบต.บางขุนกอง จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

93010: อบต.บำงขุนกอง



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17338 นาง ลลิตา  แสนสุขทวีทรัพย์ 93050อบต.มหาสวัสด์ิ

รวมหน่วย อบต.มหาสวัสด์ิ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

93050: อบต.มหำสวัสด์ิ



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 15342 นาง อรอนงค์  พุ่มพวง 94020อบต.บ้านใหม่

2 18719 นาง อุบลลักษณ์  ปองสุข 94020อบต.บ้านใหม่

3 20505 นางสาว วิมล  กระแสกล่ิน 94020อบต.บ้านใหม่

รวมหน่วย อบต.บ้านใหม่ จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

94020: อบต.บ้ำนใหม่



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17562 นางสาว ปันยลักษม์ิ  อ่อนจงไกร 94060อบต.บางแม่นาง(โรงเรียนวัดบางโค)

2 18818 นาง ธัญญาภรน์  เพ็ชรสุวรรณ์ 94060อบต.บางแม่นาง(โรงเรียนวัดบางโค)

รวมหน่วย อบต.บางแม่นาง(โรงเรียนวัดบางโค) จ านวน 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

94060: อบต.บำงแม่นำง(โรงเรียนวัดบำงโค)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17137 นางสาว ศุภลักษณ์  บุญฉ่ า 95010อบต. บางรักใหญ่

2 18444 นางสาว สุรีพร  ขุนกอง 95010อบต. บางรักใหญ่

3 19799 นางสาว ภัสนันทน์  มนตรี 95010อบต. บางรักใหญ่

รวมหน่วย อบต. บางรักใหญ่ จ านวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

95010: อบต. บำงรักใหญ่



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 18370 นางสาว ผกาวรรณ  เหล็กดี 95080อบต.ละหาร

2 18458 นางสาว นัสยา  มะหะหมัด 95080อบต.ละหาร

3 18462 นาย ปิยะวัฒน์  คนตรง 95080อบต.ละหาร

4 18463 นางสาว ศิริวรรณ  จันทร์วงษ์ 95080อบต.ละหาร

5 18585 นาย อนุวัฒน์  เช้ือผู้ดี 95080อบต.ละหาร

6 20063 นาย ไพรัช  การงค์ 95080อบต.ละหาร

รวมหน่วย อบต.ละหาร จ านวน 6 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

95080: อบต.ละหำร



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 13649 นางสาว ผุสดี  แป้นเจริญ 96010อบต.ขุนศรี  ไทรน้อย

2 16577 นาง นงค์นุช  ค าภูแสน 96010อบต.ขุนศรี  ไทรน้อย

3 17172 นางสาว พรรณนภา  เพ็ชรจันทร์ 96010อบต.ขุนศรี  ไทรน้อย

4 901015 นาย สถาพร  คงคาล้ าเลิศ 96010อบต.ขุนศรี  ไทรน้อย

รวมหน่วย อบต.ขุนศรี  ไทรน้อย จ านวน 4 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

96010: อบต.ขุนศรี  ไทรน้อย



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 14329 นาง ปาริชาต  กิตติวิบูลย์ 96020อบต.ทวีวัฒนา(สมบูรณ์ศาสตร์ฯ)

รวมหน่วย อบต.ทวีวัฒนา(สมบูรณ์ศาสตร์ฯ) จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

96020: อบต.ทวีวัฒนำ(สมบูรณ์ศำสตร์ฯ)



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 17373 นางสาว ส าอางค์  สีตะวัน(บ้านคลองฝร่ัง) 96030อบต.ไทรน้อย

รวมหน่วย อบต.ไทรน้อย จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

96030: อบต.ไทรน้อย



ล ำดับท่ี รหัสสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

2850 15126 นาง ณัชชา  ฤทธิเรือง 96040อบต.ไทรใหญ่

รวมหน่วย อบต.ไทรใหญ่ จ านวน 1 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด

ขอแจ้งรำยงำนสมำชิกสหกรณ์ฯยังไม่มีผู้รับโอนประโยชน์

96040: อบต.ไทรใหญ่













































































































































































































































21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)



21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)



21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)



21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)



21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)



21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)

21020หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย)



























































































































































































































































































































































82071อัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี(งบรายได้)

82071อัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี(งบรายได้)

82071อัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี(งบรายได้)

82071อัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี(งบรายได้)

82071อัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี(งบรายได้)

82071อัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี(งบรายได้)














































