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กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ท่ีมีอายุครบ 5 ป ีณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

โดยมีสมาชิกท่ีรับเงินคืนรวมท้ังหมด  56 คน กองทุนฯ ได้ด าเนินการเพื่อการจ่ายเงินคืนดังนี้

1.  ให้สมาชิกตดิตอ่กองทุนเพื่อเซ็นรับทราบการโอนเงิน ตัง้แตวั่นท่ี  11 - 25 มกราคม 2560

กรุณาจ าล าดับท่ี เลขท่ีสมาชิกและน าส าเนาสมุดบญัชีธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ประเภทออมทรัพย์มาด้วย

2. กองทุนจะด าเนินการโอนเงินผ่านธนาคาร ให้ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี เบอร์ 02-244-5472-3

สมาชกิท่ีครบก าหนดใน วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

ล าดับท่ี เลขท่ีสมาชิก สกลุ

1 002559 นางสาว มยุรีย์ (ยุวดี) เปลี่ยนแพ

2 002561 นาย อภิชาต กรมนา

3 002563 นางสาว กาญจนา ลออเลิศลักขณา

4 002565 นาย อัครเดช เสนานิกรณ์

5 002566 นางสาว ชนินันท์ สิทธิคุณ

6 002567 นางสาว พรพมิล ลอแท

7 002570 นาง สมจิต นิปทัธหัตถพงศ์

8 002571 นางสาว แกว้ตา สมิตนิันทน์

9 002586 นางสาว จินตพร จีรัง

10 002587 นาย วาจิส กนัทะวัง

11 004002 นาย บญุเรือง อยู่ฤทธ์ิ

12 004003 นางสาว อัญชลี เด่นดวง

13 004004 นาง สุมาลี อาชีวะ

14 004005 นาง สมถวิล สุริยะเรืองรัศมี

15 004006 นาย วรภัทร จัตชุัย

16 004008 นาง สุดารัตน์ เทพพมิล

17 004009 นาง ศริิมา สุวรรณศรี

18 004011 นางสาว สุจิตรา ฉายปญัญา

19 004012 นาง สราวรรณ์ เรืองกลัปวงศ์

20 004013 นาง ภัทราพร ปณุะตงุ

21 004014 นาย ปราโมทย์ ยอดแกว้

22 004015 นาย อรรนพ เรืองกลัปวงศ์

23 004017 นางสาว วิสาขา เทียมลม

24 004018 นางสาว สุมาลี ฉายปญัญา

รายชื่อสมาชิกท่ีครบก าหนด 5 ป ี
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25 004019 นาง วันธณี สุดศริิ

26 004022 นาย วรพจน์ หริตกลุ

27 004024 นาย ชาญชัย ตรีเพชร

28 004025 นางสาว พรพสันันท์ เดชประสิทธิโชค

29 004026 นาย ทิวัตถ ์ กลุชนะภควัต

30 004027 นางสาว จารินี ศานตจิรรยาพร

31 004030 นาง ปริศนา เพยีรจริง

32 004032 นางสาว วรนุช ทรัพย์สมปอง

33 004033 นาง ธนนันท (ธันยมัยวลัย) เทพประสิทธ์ิ

34 004034 นางสาว สุพณิ ปฐมรัตน์

35 004035 นางสาว พรใจ แกว้สุข

36 004036 นาง ธมลวรรณ เปรมศรี

37 004037 นางสาว วิภาดา มุกดา

38 004038 นาย อุทัย สตม่ัิน

39 004039 นาย ปยิะพงศ ์ พดัชา

40 004041 นาย สาระ มีผลกจิ

41 004042 นางสาว พทัธนันท์ ศรีม่วง

42 004045 นาย อุทัย ช านาญกจิ

43 004046 นางสาว สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตูป้ระกาย

44 004048 นางสาว อุบล ชืน่ส าราญ

45 004049 นาย นกลุ ฤกษจ์ริจุมพล

46 004050 นางสาว จิรานุช โสภา

47 004051 นาง มนตน์ัทธ์ นาคนิยม

48 004052 นางสาว ศริิขวัญ พรมน้อย

49 004077 นางสาว สายบอน อมาตย์มนตรี

50 004078 นาง จุฑาทิพย์ ชูสังกจิ

51 004082 นางสาว ชนิดา ศรีแสง

52 004083 นาง พริิยะ กมิาลี

53 004097 นางสาว กาญจนา ผิวงาม

54 004099 นาย วิง อ ามฤต

55 004100 นางสาว อมรรัตน์ ท่าจีน

56 004117 นางสาว รักชนก โคตรเจริญ


