
เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  สอ.สถ. จ.กรงุเทพมหานคร

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 019318 152,543.02น.ส. องัคณา  รบุิญ

2 019319 20,000.00นาย วเิชาว ์ คงคาํ

3 019320 11,350.00น.ส. รชัปภา  ยมิละมยั

4 029364 13,700.00นาง ศจุนิธร  เทพไกรษร

5 029365 12,700.00น.ส. ชญานี  สนิสอน

6 029366 9,977.12น.ส. มนสัวนิ  ศรทีองดี

7 032264 11,200.00น.ส. ฐติาภรณ์  สุขแจง้

8 037879 16,050.00น.ส. เตอืนจติต์  ศรแีสนตอ

9 037880 16,659.65น.ส. อษิยา  พวงจนัทร์

10 037883 9,000.00น.ส. ประชมุพร  คลา้ยทอง

11 037884 6,350.00นาย ภาคภมู ิ แกว้กนัทา

12 040368 6,300.00น.ส. เบญญทพิย ์ สนีวล

13 040371 11,350.00น.ส. ชลลดา  จนัทนะ

14 043543 4,000.00นาย รงัสรรค ์ อภชินเสวยิก

15 045141 9,300.00นาง พชัรมณฑ ์ ศวิะพริฬุห์

16 045142 6,100.00นาย หสันยั  มเีงนิ

17 047902 12,211.72น.ส. สุปราณี  อนิภวูา

18 047905 3,000.00น.ส. ชญาพฒัน์  ชาญกณัฑ์

19 050096 9,450.00น.ส. โสภาพรรณ  เชยกลนิเท

20 051912 4,600.00น.ส. วริาภรณ์  ทองปาน

21 052129 10,206.16น.ส. ปิยาภา  ภคเจรญิพงศ์

22 052444 7,561.10น.ส. อรวรรณ  วรรณศริิ

23 052581 5,650.00นาย ไตรลคัน์  รุง่มณี

24 053124 4,600.00น.ส. ศรินิทรา  อนิสว่าง

25 055320 1,500.00น.ส. จนัทรเ์พญ็  เถยีรทอง

26 057518 1,800.00น.ส. ชนิกานต ์ บรรเจดิกาญ

27 059490 3,500.00น.ส. นฤมล  ศรธีวชั ณ อยธุ

28 062415 800.00น.ส. ศริพิร  ฤทธริงค์

29 062416 3,000.00น.ส. สาคร  ศรปีระเสรฐิ

30 062417 5,000.00น.ส. ธนวรรณ  สาถยิะบูรณะพ

31 062418 7,552.47นาย นคร  วไิลประเสรฐิ

32 063033 4,200.00น.ส. สุพชิญา  วงละคร

33 063527 2,000.00น.ส. วลิาวลัย ์ เชยีววทิ



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  สอ.สถ. จ.กรงุเทพมหานคร

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

34 063791 6,700.00น.ส. วรญัญา  พนูพฒัน์

35 063905 600.00น.ส. มรินัต ี ศรเีษม

36 064223 2,000.00น.ส. วรวรรณพร  ศรเีมอืง

37 065026 1,500.00น.ส. พรชนก  ดรณีรตัน์

38 065258 6,233.26นาย กติตศิกัด ิ ถาวร

39 065545 3,300.00น.ส. สุธมิา  เกอืรตัน์

40 066285 600.00นาย วรีะพงษ์  โสสทุธิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 424,144.50

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

(.........................................................)(............................................................)

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ชาํระเอง จ.กรงุเทพมหานคร

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 008493 6,000.00น.ส. พมิพช์นก  เพมิญาติ

2 020063 2,000.00น.ส. ทศันีย ์ ยอดสงิห์

3 036721 5,000.00น.ส. นฤมล  แซ่โงว้

4 047896 5,600.00น.ส. วนัทนา  วริยิะกานนท์

5 047899 17,600.00น.ส. กงิกาญจน์  เกดิสุข

6 049684 1,750.00นาง วราภรณ์  จนิดา

7 049688 2,650.00นาย กณัตนิันท ์ แพทยป์ระเ

8 050301 7,584.13นาย นพดล  กนัศริิ

9 052115 4,350.00นาย โชยดษิฐ ์ งามกร

10 053122 8,159.71นาง พชัราภรณ์  หนิเมอืงเก

11 056298 91,621.66ส.อ. พทยัเทพ  จอืจาํ

12 062232 1,000.00น.ส. ชนญัชติา  สพีราย

13 062419 2,450.00นาย กรกช  จติตป์ระกอบ

14 063032 3,300.00นาย มะตูม  มงคลสมยั

15 064178 600.00น.ส. ดวงเดอืน  อวะศรี

16 064179 600.00น.ส. ศวิารกัษ์  ลมิประสิ

17 064180 1,100.00นาง ดวงจนัทร ์ ตงัประสทิ

18 064774 6,500.00น.ส. วารณุ ี ศรสียุงิ



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ชาํระเอง จ.กรงุเทพมหานคร

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

19 065033 20,000.00นาย คมสนั  ศฤงคารเพมิพนู

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 187,865.50

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

(.........................................................)(............................................................)

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ชาํระเอง จ.กรงุเทพมหานคร

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 000001 3,000.00นาย สาโรช  คชัมาตย์

2 000002 1,500.00นาย ธวชัชยั  ฟักองักรู

3 019321 10,325.00น.ส. ลดัดาวลัย ์ ขนุนุ้ย

4 034860 46,450.00นาย ธนยันันท ์ ทองรอด

5 049299 10,900.00นาย ณัฐศกัย ์ ดศีรี

6 049301 5,000.00นาย นิยม  วหิคเหริ

7 049693 2,450.00นาย วนิยั  คลา้ยทอง

8 050036 5,000.00น.ส. กริณิี  จาระนุ่น

9 051241 600.00น.ส. พลูทรพัย ์ โรจนกุศล

10 052737 2,000.00นาง พศิมยั  ศรเีมอืง

11 053001 5,000.00น.ส. สุรยีพ์ร  ยมิละมยั

12 055085 1,000.00ว่าทรี.ต. เจษฎา  จนัทรว์

13 055773 4,700.00น.ส. มารสิา  เอยีมคาํ

14 056746 8,200.00น.ส. พชัรนิทร ์ สุวรรณ

15 060887 3,000.00น.ส. ศภุลกัษ  มศีรรีอด

16 062859 1,500.00น.ส. วราภรณ์  ขวญัเรอืน

17 062951 600.00น.ส. รจนา  ไฝงาม

18 062952 600.00นาย วรวรรณ  ทพิวนั

19 062953 600.00น.ส. วาสนา  อนิชะเงอ้

20 062965 1,000.00น.ส. สุภาวด ี สชีมภู

21 063145 800.00นาย ขจรศกัด ิ สายทองคาํ

22 063906 1,000.00นาง ศรสีดุา  ธรีะคาํศรี

23 063909 800.00น.ส. ชญาพชัร  พงึสาระ

24 065917 2,000.00นาย วจิารณ์  กุลชนะรตัน์

25 066212 1,100.00นาย อศิเรศ  นาคเกตุ

26 066213 1,100.00น.ส. รตันาภรณ์  แกว้ช่วย

27 800001 20,000.00นาง สชุาดา  กติคิุณานนท์

28 800002 20,000.00น.ส. ชดิดาว  กติคิุณานนท์

29 800003 20,000.00นาย เภาพนิิจ  กติคิุณานนท

30 800158 1,000.00นาย ยทุธชิยั  ไมตรจีติร

31 800743 5,000.00นาย จตุพล  ระโหฐาน

32 800744 1,000.00น.ส. พฒันียา  รวพิลไพศาล

33 800810 4,000.00น.ส. นิรมล  พรหมกุล



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ชาํระเอง จ.กรงุเทพมหานคร

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

34 800834 4,000.00นาง กนกพรรณ  ธรีะคาํศรี

35 800841 2,000.00นาย วสนัต ์ ชุนถนอม

36 800854 11,300.00นาง บุษบา  จนัทนะ

37 800859 600.00ส.ต.ท. ปิยะวตัร  เถยีรทอง

38 800937 20,000.00นาย วศัวรี ์ ฉิมพลยี์

39 800955 1,000.00นาย นพ  เอยีมชุตกิุลสนิธ

40 800956 1,000.00นาง พยงค์  เอยีมชุตกิุลส

41 801009 1,000.00นาย จริฏัฐ ์ กองฉลาด



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ชาํระเอง จ.กรงุเทพมหานคร

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

42 801153 6,300.00น.ส. ภาสนิี  จรญูโรจน์ ณ 

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวมชาํระเอง    ราย 238,425.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เรง่รดัหนีสิน (เสียชีวิต) จ.กรงุเทพมหานคร

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 039324 10,000.00นาย โสภณ  สทุนต์

2 041513 247,817.64นาย เชดิพงศ ์ วงศส์วาสดิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 257,817.64

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

(.........................................................)(............................................................)

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  กทม.(KTB) จ.กรงุเทพมหานคร

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 008590 8,350.00นาง ชลกนก  ขตัธิะเสมา

2 055142 95,004.52น.ส. ประภสัสร  ศรศรี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 103,354.52

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

(.........................................................)(............................................................)

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั
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 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  กทม.(KTB) จ.กรงุเทพมหานคร

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 029363 1,000.00น.ส. สริกิร  อุดมปิตโิชค

2 800021 20,000.00นาย เสรมิสนุิต  วฒันเสน

3 800022 20,000.00น.ส. สุนิสรา  วฒันเสน

4 800023 20,000.00นาง สภุาวด ี วฒันเสน

5 800739 2,000.00นาย อคัรวฒัน์  รวพิลไพศาล

6 800817 20,000.00น.ส. วรวรี ์ ฉมิพลยี์

7 800908 500.00น.ส. ธนัยช์นก  นนัทกจิ

8 800910 500.00นาง ปัทมา  จรญูโรจน์ ณ อย

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวมชาํระเอง    ราย 84,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.กองคลงั(DGA) จ.กรงุเทพมหานคร

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 000004 600.00มล. ปรญิญา  จรญูโรจน์

2 000005 2,250.00นาย ธนา  ยนัตรโกวทิ

3 000007 5,000.00นาย ธรีพฒัน์  คชัมาตย์

4 000009 2,000.00นาย พรีวทิย ์ พงคส์รุชวีิ

5 000011 1,500.00น.ส. ปัญญา  จนิตกะวงศ์

6 000019 1,750.00นาย ชยัสทิธ ิ พานิชพงศ์

7 000030 20,975.00นาย กุมพล  ศรเีมธากุล

8 000203 2,000.00นาย ยทุธนา  สายสงิหท์อง

9 000213 1,500.00นาง สรุยิา  สจัจาพนัธุ์

10 000233 13,000.00น.ส. วภิาลกัษณ์  สกุลหลง

11 000252 2,150.00นาง ธญัฑก์มลภคัฬ์  สุวรรณ

12 000285 1,500.00นาย ฑณูเทพ  ใหมส่าลี

13 000402 18,700.00น.ส. วาสนา  เกสโรทยาน

14 000555 20,000.00นาย ชยัวฒัน์  ชนืโกสมุ

15 000588 750.00นาย ปฐว ี บบุผาพ่วง

16 000663 1,250.00นาย สกุจิ  คชัมาตย์

17 000976 1,000.00นาย ศริริตัน์  บาํรุงเสนา

18 000979 1,250.00นาย พเิชษฐ ์ จนัทรส์ง่

19 000980 5,250.00นาย พทุธดาํรงค ์ คุณารกัษ์

20 001167 18,250.00นาย สทุธพิงษ์  แดงกฬีา

21 001409 1,000.00น.ส. นิชารศัม ิ ภทัรทวเี

22 001675 500.00นาย นพคุณ  ฉตัรจนิดา

23 002042 2,000.00นาย สาโรช  น้อยใจบุญ

24 002261 10,000.00นาย สเุวช  ชนะสขุ

25 002262 7,050.00นาย ทกัษ์  บวัใหญ่

26 002748 1,500.00นาง ศริพิร  ดสิถาพร

27 002772 4,700.00นาง วาสนา  ทองชาติ

28 003017 8,761.07นาง อาํพรรณ  มาปัน

29 003028 8,350.00นาง อารยีานนัท ์ วฒักหีตั

30 003084 7,250.00นาย ธรนิทร ์ นวลฉวี

31 003593 15,950.00นาย เศกรนิทร ์ แขง็ฤทธิ

32 003716 500.00นาย ชนิกร  ดสียุา

33 003912 2,250.00นาย สมบตั ิ เฟืองปรางค์



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.กองคลงั(DGA) จ.กรงุเทพมหานคร

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

34 004052 13,400.00น.ส. ลกัษกิา  วบิลูยพ์านิ

35 004083 3,300.00พนัจา่เอก สาคร  สทิธศิกัด

36 004085 12,200.00นาย วุฒศิกัด ิ มติรเอยีด

37 004086 12,200.00น.ส. อนัธกิา  แกว้ยะรตัน์

38 004088 6,250.00นาย คณิต  สมนั

39 004293 500.00น.ส. พจนารถ  ทรพัยม์ี

40 004671 5,250.00นาย กติตคิุณ  ประสาทเขตต์

41 004770 500.00นาย บนัลอืศกัด ิ สุนทร

42 004788 500.00น.ส. ยาวาเฮย ์ อาดาํ

43 004834 2,000.00นาย พชิา  วรรณลกัษณ์

44 004839 20,000.00นาย สมศกัด ิ กูเ้กยีรตกิ

45 004880 6,450.00น.ส. นําออ้ย  สตัยธ์รรม

46 004884 5,000.00นาย เชดิพงษ์  คุม้เขต

47 004923 5,230.10นาย สธุรีะ  ฤกษ์วลัย์

48 005011 5,750.00น.ส. นรรีตัน์  พรมอุ

49 005299 8,650.00นาง กนกวรรณ  เจรญิพงษ์

50 005949 8,250.00น.ส. กติตยิากรณ์  อ่อนจงไ

51 006347 2,000.00นาย บุญชวน  ด่านไทยวฒันา

52 007932 8,000.00นาย พงคพ์นัธ ์ กาญจนศริิ

53 008415 15,541.19นาย วรวุฒ ิ เหมทานนท์

54 008537 500.00น.ส. แอนนา  จนัทรโ์นราช

55 008538 1,100.00นาย ณัฏฐรชัต์  อน้ประวตัิ

56 008545 10,000.00นาง ถวลิ  คชัมาตย์

57 008557 1,000.00นาง ลษัมณ  สรรพศลีบุตร

58 009103 11,760.09น.ส. อจัจมิา  จนัทรมกุดาน

59 009239 1,000.00นาย วรีะพงค ์ วงศแ์สนศรี

60 009277 1,100.00นาย บรรประชา  ชยันาท

61 009278 11,250.00น.ส. สริวิรรณ์  นิยมโภค

62 009426 750.00นาย ชทูวปี  สตภิา

63 009568 1,250.00นาย วชิยั  พรกระแส

64 009959 500.00นาย ทรงวุฒ ิ ไวยธรรม

65 010132 12,650.00นาย สรุเดช  เปรมปรี

66 010288 1,100.00นาย ปณชยั  ตาวะธนานนท์
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 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.กองคลงั(DGA) จ.กรงุเทพมหานคร

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

67 010289 7,900.00นาง สวุล ี รตันกลัยาณชยั

68 010338 500.00นาย วรีศกัด ิ ลายดุล

69 010339 3,800.00นาย โสภณ  อนิทรอุปถมัภ์

70 010354 12,400.00น.ส. หฤทยั  เชอืรบ

71 011032 18,250.00ส.ต.อ. เกษม  กลนิชดิ

72 011462 1,750.00นาย รุง่โรจน์  รุง่รศัมี

73 011510 11,223.24ว่าทรี.ท. ภกัค ์ โภชกปริ

74 011644 13,000.00นาง สรินิดา  ศรทีานี

75 011669 4,700.00น.ส. วนัวสิา  วงศช์ยั

76 011686 1,000.00น.ส. กมลรตัน์  ทองภเูบศร์

77 011687 7,450.00นาย ธรีพฒัน์  ธรีะประภาส

78 011688 14,500.00นาย ภทัรชน  ลมิสวุฒันกุล

79 011693 1,000.00นาง ณฐัชยา  บรมสุขสริวิฒั

80 011694 4,100.00นาย สจัจา  ปลอ้งไหม

81 011696 5,000.00นาย ศวิพล  บวัสงค์

82 011745 3,350.00นาย เอกยทุธ  จกัสี

83 012094 7,050.00น.ส. กญัญาภคั  คาํมณีกุล

84 012095 750.00น.ส. รฐัวรนิทร ์ วงศอ์นิ

85 012171 6,750.00จ.อ. วราพงษ์  รอดเทยีง

86 012348 7,650.00น.ส. กุลภรณ์  แกว้กลา้

87 012704 14,900.00นาย สวุฒัน์  ครองเมอืง

88 012941 20,000.00นาย วญิญ ์ สทิธเิชนทร์

89 012974 1,000.00นาย จาํลกัษ์  กนัเพช็ร์

90 014024 5,000.00นาย นพดล  เพมิพนูทวชียั

91 014066 11,700.00นาง เลศิลกัษณ์  ชอ้ยช่างท

92 014196 12,000.00นาย พสษิฐ ์ เกดิขวญั

93 014402 500.00นาง นําทพิย ์ ทนัวงศ์

94 014493 1,000.00นาย จริายุ  ยองเพชร

95 014504 8,350.00นาง เบญจมาภรณ์  วงศก์าฬสิ

96 014505 7,050.00น.ส. ฉววีรรณ  ขาํคาํ

97 014506 9,150.00นาย ชานนท ์ วงษ์พจนี

98 014507 7,900.00น.ส. มลฤด ี คาํคาวี

99 014521 13,550.00น.ส. สุภดิา  ทองแยม้
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100 014588 5,350.00นาย พลวฒัน์  การุญภาสกร

101 014601 1,500.00นาง เตอืนใจ  ทองคาํ

102 014604 6,750.00นาง นภาพร  ปะรุมรมัย์

103 014618 13,400.00น.ส. อจัฉรา  ประทุมชาติ

104 014885 3,000.00นาย วลัลภ  พรงิพงษ์

105 014887 5,000.00นาย เขต  สวสัดภิาพ

106 014888 2,500.00นาย สกล  ลโีนทยั

107 014927 10,600.00น.ส. ฐติมิา  ชา่งไม้

108 014928 11,000.00น.ส. รพนิพร  รุ่งเกต

109 015043 17,350.00นาย นพดล  เพยีเอยี

110 015044 750.00น.ส. ศรินิทรท์พิย ์ สุทธิ

111 015045 7,050.00นาย สทิธมิา  ดวงสภุา

112 015074 3,000.00นาย ธรีธ์วชั  แกว้ช่วง

113 015145 750.00นาง มณัฑกา  ใจกลา้

114 015281 2,000.00นาย ภคภมู ิ บุตรโพธิ

115 015345 500.00น.ส. ลดัดาวรรณ  เดชประสทิ

116 015664 4,950.00นาย ปราการ  แกว้อว้น

117 015911 10,250.00นาง สาํล ี สถติยภ์มูิ

118 015913 5,000.00นาง วนิดา  สงัขรตัน์

119 015943 1,950.00นาย เจตนิพทัธ ์ ยอดเครอื

120 016258 12,650.00นาย ชโูกร  ยาชะรดั

121 016405 5,100.00นาย ชยัชนะ  โขงจาํปา

122 016618 3,000.00นาย วริตัน์  ทาํนุราศรี

123 016651 1,750.00นาย ธานินทร ์ รวิธงชยั

124 017187 1,000.00นาย พษิณุ  พรหมจารยี์

125 017588 500.00นาย โกสนิทร ์ แสงสอาด

126 017644 3,000.00นาย สมนึก  ปินถาวรรกัษ์

127 017658 7,250.00นาง สภุาพร  พุม่ไสว

128 017667 13,650.00น.ส. กรรณิกา  เทศารนิทร์

129 017668 10,350.00นาย มนสวรรค ์ สบืศรี

130 017902 19,950.00นาย อาํนวย  ทองนุ่น

131 017983 5,532.98นาย มโนชาญ  ชว่ยหวงั

132 018057 2,000.00นาง ประภสัสร  ศริแิสงชยัก
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133 018267 1,000.00นาย เสฐยีรพงษ์  แกว้เพชร

134 018415 11,017.00น.ส. นยันา  ฤทธบิวั

135 018454 4,600.00นาย ครรชติ  นากจิ

136 018514 5,850.00น.ส. ปารดิา  เอยีดตรง

137 018546 6,899.85นาย บุญชนะ  เรอืงชู

138 018547 13,001.19จ.อ. เชาวนิทร ์ กองผา

139 019090 14,650.00นาง รุง่รตัน์  โตทองสุข

140 019100 4,400.00นาย กนัตพ์จน์  ทราบกงิ

141 019470 2,000.00นาย ดุษฎ ี สวุฒัวติยากร

142 019710 750.00นาย จรีศกัด ิ อธยิะ

143 019712 4,950.00นาย นฐัพงษ์  กนัทะมา

144 019716 12,500.00นาย ธนากร  จนัทรโ์อภาส

145 019718 1,500.00นาย ประพณิ  โตริ

146 019732 7,250.00นาย ธงฉาน  สุวรรณรกัษา

147 019782 6,750.00นาง ฐติริตัน์  ตุนา

148 020460 750.00นาย ทองษาร ์ อสพิงษ์

149 020498 11,400.00น.ส. อารรีตัน์  ฟองศกัดิ

150 020500 3,434.00นาย สนัตชิยั  ทะรนิ

151 020685 2,000.00นาย สธิชิยั  จนิดาหลวง

152 021002 4,350.00น.ส. ตรรีตัน์  ประพรม

153 021669 1,000.00น.ส. อรรจยา  ไชยนิจ

154 021763 2,000.00นาง วภิา  ธสูรานนท์

155 021776 5,000.00นาง ชบาไพร  ชนุถนอม

156 021801 10,000.00นาง ราตร ี รตันไชย

157 021825 2,000.00นาย รงัสรรค ์ เอยีมบุตรล

158 021841 5,000.00นาย วนัชยั  จนัทรพ์ร

159 021842 1,800.00นาย รณชยั  วงศศ์ลิปกุล

160 021887 31,669.43นาย สรุยิะ  หนิเมอืงเก่า

161 021928 750.00น.ส. ธดิา  คําเรอืง

162 021977 750.00นาย ธรีศกัด ิ สมมติร

163 021981 2,700.00น.ส. พมิพช์นก  ธรรมยโกศษิ

164 022581 8,850.00นาย พรีภทัร  ปวงอปู

165 022838 2,700.00น.ส. สุคนธา  ไทยถาวร
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166 023578 2,000.00นาย สทิธวิรี ์ วรรณพฤกษ์

167 023579 10,000.00นาย ศศนิ  พฒันภริมย์

168 024782 2,000.00น.ส. ศริลิกัษณ์  ชนะตรรี ั

169 025082 1,500.00นาง อุบลรตัน์  บรูณะพานิช

170 025083 10,000.00น.ส. ดวงรตัน์  ยอดหอม

171 025158 1,000.00น.ส. วรรณา  สุวรรณรกัษ์

172 025915 1,000.00น.ส. วรยิา  ตาเตยีว

173 026101 7,500.00น.ส. ดวงพร  ทองรกัษ์

174 026235 2,000.00นาย ลไูอ  อาดาํ

175 026345 1,500.00ส.ต.ต. ธานินทร ์ เหลอืสบื

176 026635 9,232.00นาย ศริวิุฒ ิ สงวนศกัดิ

177 029360 15,750.00นาง สภุคั  ดอเลาะ

178 029362 1,000.00น.ส. จริาวรรณ  ทองประจวบโ

179 030487 6,150.00น.ส. กุสมุาศ  หมทีอง

180 030488 500.00น.ส. จนัทน์ทมิา  อุตสา่ห์

181 030646 750.00นาง สรนินา  กฤษณะคุปต์

182 030647 5,500.00นาย ศรสีวสัด ิ อาสะไวย์

183 031561 2,350.00นาง หฤทยั  แกว้พลงาม

184 032255 1,000.00น.ส. ศศธิร  ใหมนวล

185 032871 3,995.83นาย บณัฑติ  รอดมาก

186 032877 5,750.00นาย วสนัต ์ ยอดศรี

187 032930 1,500.00นาย ไพบลูย ์ ธดากุล

188 033333 22,400.00นาย ธงชยั  กติคิุณานนท์

189 033361 7,900.00นาย ชนิพฒัน์  บญุสาร

190 033643 5,000.00น.ส. อจัฉรา  วงษ์เอก

191 033644 8,000.00นาง รชันี  ชยัเลศิวณิชกุล

192 033645 1,500.00นาย สริชิยั  ฉลองนนัทชยั

193 033730 1,250.00นาง กานต์สกุล  เสงยีม

194 034456 10,600.00นาย จริภทัร  ชุม่ปิว

195 034990 5,950.00นาย สมบตั ิ ไชยเจรญิ

196 035320 7,150.00นาง บงัอร  เจอืจนัทร์

197 035419 12,900.00นาง วไิล  สมญัญา

198 035572 8,441.12นาย เอนก  ศรสีองเมอืง
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199 037515 4,100.00นาง มลฤด ี คาํป้อ

200 037517 6,450.00นาย ชยัยทุธ ์ แกลว้ทนงค์

201 037885 1,100.00น.ส. ณิศาชล  สนัทาลุนยั

202 037886 500.00นาย ประธาน  จนัทรโ์พธิ

203 037910 4,850.00น.ส. ฤทยัรตัน์  เคลอืนุตย

204 038690 9,200.00จ.อ. มานพ  ทพิยร์กัษ์

205 039272 9,850.00น.ส. ชนมณ์กรณ์  พงศพ์จธนก

206 039370 5,700.00นาย สาํเรงิ  ปรากฎรตัน์

207 040124 1,000.00นาง หวานใจ  ศรตีาแสน

208 040373 2,000.00น.ส. จนัทรเ์พญ็  พงึเฮง

209 040437 6,600.00น.ส. พนัทพิา  เลาหสุรโยธิ

210 040942 5,000.00นาย จรนิทร ์ จกักะพาก

211 041341 10,955.81นาย ยทุธนา  หุมอาจ

212 041461 7,450.00น.ส. วณิชชากร  ภู่กลดั

213 041462 1,250.00พ.อ.ท. อาคม  สวุรรณโน

214 042390 2,500.00นาย วนิชยั  อุยางกรู

215 042391 2,750.00นาย สรุพล  วาณิชเสนี

216 042408 3,950.00นาย พรศกัด ิ ปานศกัดิ

217 042939 4,500.00นาย ภทัรช์นนท ์ จติตา

218 043967 1,750.00นาง พสิดา  ขนัชมุพล

219 043968 6,401.38นาง ทดัดาว  ศริเิวช

220 044271 500.00นาย ไกพลั  รตันสนุทร

221 044272 8,250.00นาย ชรนิทร ์ ส่องสพ

222 044775 7,050.00นาย อุทยั  บญุแกว้สุข

223 044777 3,000.00น.ส. แสงมณี  มน้ีอย

224 044778 4,100.00นาย อบัดลก่อนี  เพง็โอ

225 044779 4,450.00นาย วรีะยทุธ  ปานพนัธ์

226 044780 6,839.07นาง วนัวสิา  ทองศรรีกัษ์

227 044781 11,147.26น.ส. นฤมล  แก่นอนิทร์

228 044844 4,400.00น.ส. อารยา  ลาวงค์

229 044845 2,900.00นาง อรญัรตัน์  อาจวชิยั

230 044896 500.00น.ส. นิศากร  อาจวชิยั

231 045140 10,000.00นาย สกุจิ  เจรญิรตันกุล
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232 045363 17,481.43นาย สาจติ  จนัทรศริิ

233 045364 23,650.00นาย คงศกัด ิ สงัขมรุนิทร

234 045436 500.00นาย วาสฏิฐ ์ ศรใีนบา้น

235 045678 6,250.00น.ส. ธติมิา  นพรตัน์

236 046040 1,000.00นาย ภญิโญ  พวัศรพีนัธุ์

237 046041 7,250.00น.ส. สไบพรรณ์  เทพวรรณ์

238 046043 6,400.00นาง หนงึฤทยั  ชมุคง

239 046046 7,310.96นาง กุลยาสริ ิ ณ เชยีงใหม

240 046413 5,000.00นาง วรรณด ี กจิกลา้

241 046415 6,000.00นาง ธนพร  วงศภ์รีกัษ์

242 046416 2,000.00น.ส. แกว้กริยิา  อุดมทรพั

243 046417 3,250.00นาย วชริะ  กลนิมาลี

244 046418 10,000.00นาง สปุรยีา  ตนัตเิพชราภร

245 046419 13,050.00นาย คมัภรี ์ ประเสรฐิวาที

246 046420 1,000.00นาง โสภา  พนัธย์งิยก

247 046421 500.00น.ส. วลิาวลัย ์ พนูวุฒพิง

248 046422 6,350.00นาง สพุฒัตรา  เหลยีวเจริ

249 046778 2,000.00นาย จงเจรญิ  ยงัยนื

250 046779 5,850.00นาง คณิตา  สไีหม

251 046790 1,500.00นาย จกัรพงษ์  ไชยโยธา

252 047100 20,000.00นาย มานิต  วฒันเสน

253 047102 10,050.00นาง รจุริฎัฐ ์ นูเร

254 047487 9,100.00นาย รงัสรรค ์ วรรณเสน

255 047488 750.00นาย ปรทิศัน์  วรรณสทิธิ

256 047566 7,351.05นาย นรวิทัธ ิ ขนัธท์อง

257 047825 10,000.00น.ส. องัคณา  สุภาพ

258 047889 1,100.00น.ส. เมธนิี  นิชรตัน์

259 047890 2,000.00นาง จริพฒัน์  เธยีรพานิช

260 047892 10,350.00นาง อุมาพรรณ  อนิทรศ์รี

261 047893 2,000.00นาย คณิต  คงชว่ย

262 047900 4,134.00น.ส. พชัรนิทรณ์  หนิเมอืง

263 047906 4,600.00น.ส. มนสันนัท ์ ขาํใบ

264 047907 6,850.00น.ส. ปภชัญา  อนิทรเ์มอืง
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265 047908 500.00นาย ธปัิตย ์ ชพูนัธ์

266 048785 4,000.00นาง เพญ็  คงพนู

267 048991 1,500.00น.ส. ชนาภทัร  ฉายาวงศ์

268 048997 10,000.00น.ส. ณฐัชา  ปลงิกระโทก

269 049015 22,050.00นาย วรีะวฒัน์  ชนืวารนิ

270 049037 8,400.00นาง กรองแกว้  ชตูระกูล

271 049278 7,100.00นาย ปกรณ์  กลีมีอ

272 049302 10,600.00นาย อรรถกร  แปะทลุง

273 049304 500.00น.ส. ทพิวรรณ  ขนุบญุจนัทร

274 049612 6,050.00น.ส. ธดิาทพิย ์ วาจาบณัฑิ

275 049691 4,100.00นาย วทิติ  จนัทนินทร

276 049694 1,000.00นาย นิวตั  เชอืหยก

277 049711 500.00นาย สรุศกัด ิ แป้นงาม

278 049713 500.00นาย สมยศ  สรรพชัญา

279 049720 12,350.00นาย กรวุฒ ิ บรรยงวรพนิิจ

280 049721 1,100.00นาง เบญญพร  ทองรอด

281 049728 11,000.00น.ส. อจัฉรยี ์ แซ่ลมิ

282 049729 500.00นาง ยพุา  วเิศษโกสนิ

283 049730 5,550.00น.ส. ภรณ์นรา  คงประเทศ

284 049732 500.00นาย รตภิทัร  สาดะระ

285 049737 1,000.00นาง เบญจลกัษณ์  จนัทรก์ระ

286 049765 18,150.00นาย อนุพนัธ ์ พานิช

287 049766 8,250.00นาย อฐิเชษฐ ์ นาคะเต

288 049814 17,789.38นาย วนัชยั  ชมฉํา

289 049848 203,800.00นาย ไพรตัน์  สกลพนัธุ์

290 049871 500.00นาย ชลธ ี ยงัตรง

291 049904 800.00น.ส. ภทัรยิา  ตรเีทพ

292 049906 500.00นาย พทิกัษ์  องัศสุงิห์

293 049941 1,000.00น.ส. สริธิร  บุญยะพานิช

294 049942 6,750.00นาย นิเวศน์  บุตรทอง

295 050020 11,000.00นาง สมศร ี จนัทรศ์ศธิร

296 050021 7,150.00นาง สริพิรรณ  เสถยีร

297 050034 3,000.00น.ส. จอมขวญั  ศรศีลิป์
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298 050055 4,951.16นาง จรสัวรรณ  ตงัวงศช์เู

299 050200 5,000.00น.ส. สรญัญา  แปะทอง

300 050264 4,600.00นาง ทศัสุคนธ ์ อยูป่ระเสร

301 050265 5,000.00น.ส. จฑุาภทัร  คชสาร

302 050277 6,450.00นาง วชัชารมย ์ เชอืเมอืง

303 050289 1,500.00นาย กมัปนาท  สุประพนธ์

304 050290 8,850.00นาย ธนกฤต  รตันพนัธ์

305 050308 2,000.00นาย ปิตภิณ  โพธใิต้

306 050309 1,000.00น.ส. อนงค ์ โตโพธไิทย

307 050334 1,000.00นาง ลกัขณา  ปัสนานนท์

308 050444 1,000.00น.ส. อนิทริา  เจยีระสพุฒั

309 050472 1,000.00นาย ยธุยา  ศรเีทพบุตร

310 050562 1,100.00นาย สรุนิทร ์ วงคค์ม

311 050621 1,000.00น.ส. เพญ็จติต์  ทบัทมิทอง

312 050845 5,500.00น.ส. สุนิษา  ยาม ี*

313 051056 1,000.00นาย สรุชยั  ขาํมาลยั

314 051108 6,450.00นาย ภทัรพล  โพธภิทัร

315 051259 8,550.00น.ส. สยาพร  ทองกลบั

316 051448 11,450.00น.ส. อารมย ์ อยูย่นื

317 051516 9,384.34นาง สริปิระไพ  ปรชีาชาญ

318 051627 11,460.69ส.อ. กติตชิยั  บุญวงษ์

319 051728 7,950.00นาย ณัฐพงศ ์ งามคง

320 051729 5,850.00น.ส. นนัธดิา  สว่างรตัน์

321 051982 4,100.00น.ส. จริชยา  อลัภาชน์

322 052203 13,000.00นาย ธรรมนูญ  นาคสดีี

323 052302 21,750.00นาย สมบตั ิ ไตรศกัดิ

324 052308 1,500.00นาย ภวูเนธ  มะลนิิล

325 052355 5,000.00นาย ขวญัชยั  วงศน์ิตกิร

326 052359 2,000.00นาย ธนนิต ิ บุญปก

327 052374 7,050.00นาย ชลอ  อนิน้อย

328 052403 800.00น.ส. ภญิญาพชัญ ์ เพช็รพนั

329 052404 3,250.00นาง จรรยาพร  เจยีวก๊ก

330 052466 3,000.00ว่าทพี.ต. วรวทิย ์ พนัธุ
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331 052616 500.00น.ส. นนัทช์ญาน์  จรญูเกยี

332 052667 4,975.00นาย วรรณวชิ  ด่านสมคัร

333 052668 5,300.00นาย เสน่ห ์ ศรคีุณ

334 052804 500.00น.ส. ดารุณี  เอยีมชุตกิุ

335 053154 9,300.00นาง เบญจวรรณ  ภทัรวาณี

336 053227 3,900.00น.ส. วมิลพร  เพง็โสภา

337 053335 7,880.77พนัจา่เอก ประต ิ พนัธะไชย

338 053653 9,200.00นาย สญัญา  ถริเขมกุล

339 053685 13,700.00น.ส. วราพร  อุปสทิธิ

340 053715 20,000.00นาย บุญทว ี ฉมิพลยี์

341 053720 500.00นาง สมฤด ี อนิภวูา

342 053754 10,000.00นาย ประสตูร  เหลอืงสมานกุ

343 053763 500.00นาย วชัรนิทร ์ ปัญญาประเส

344 053782 6,950.00นาย มนตร ี ต๋องเรยีน

345 053899 12,300.00นาง สมุณฑา  กฤตยานาถ

346 053909 10,000.00นาย ณัชชนนท ์ สุรตันชยักา

347 053945 6,050.00นาง นารมีาน  สวามภิกัดิ

348 053969 12,573.77น.ส. ชนิดา  เปียงจนัทรว์ง

349 054153 1,000.00น.ส. วริยิาภรณ์  อยูน่าน

350 054241 9,150.00นาง สชุรีา  เลก็วชิยั

351 054242 1,000.00นาย ชาญนะ  เอยีมแสง

352 054244 11,500.00นาย อาคม  บาํรงุศรี

353 054358 1,500.00นาง ยวุะล ี ปากดสีี

354 054359 8,250.00น.ส. วไิลวรรณ  บุญราช

355 054360 8,150.00นาง มนสันันท ์ ชาเรอืงฤทธ

356 054412 2,600.00นาย ทวชียั  สมพนัธ์

357 054492 1,000.00นาย วรวทิย ์ วฒักวกิรานต์

358 054512 1,000.00นาง รตันาภรณ์  คชมะเรงิ

359 054527 10,750.00นาย ธรีพนูชยั  มงุคุล

360 054552 7,950.00นาย สรุชยั  ลสีมบรูณ์ผล

361 054825 10,000.00นาง มยรุ ี ภาตะนนัท์

362 054844 11,600.00นาย กษดิเิดช  จวิน้อย

363 054868 5,000.00น.ส. สุภทัรา  ภู่ระหงษ์
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364 054909 2,250.00พ.อ.อ. อุดร  อนิทรน์้อย

365 055179 5,000.00นาย สงกรานต์  ไมยวงษ์

366 055201 10,000.00นาย รณรงค ์ ศริพินัธุ์

367 055296 10,000.00น.ส. บานชนื  วจิติรกานต์

368 055390 1,000.00นาง สขุรดา  อมรรงัสโิรจน์

369 055576 2,000.00นาย ณรงค ์ คงเวช

370 055602 500.00นาย วทิวสั  จหูอ้ง

371 055648 6,856.63น.ส. ธมนวรรณ  เฮงวาณิชย์

372 055774 11,850.00น.ส. ลดัดาวลัย ์ สรุะมลุ

373 055775 2,000.00น.ส. นนัทพิฒัน์  หมนืกนั

374 055776 1,000.00น.ส. สุภาณี  เพง็สกุล

375 055777 500.00น.ส. พรรณวภิา  พลูสวสัดิ

376 055780 1,000.00นาย อนุชา  สบายครบุรี

377 055847 1,000.00น.ส. กติตมิา  บาํรงุพฤกษ์

378 055864 7,450.00น.ส. วภิาพร  อนิแกว้วงค์

379 056014 500.00นาย เทวญั  จนัหอม

380 056015 500.00นาย วโิรจน์  ตระการฤทธา

381 056067 1,000.00น.ส. อรญัญา  วลาอฐั

382 056166 500.00นาง ธนัยนนัท ์ รวพิลไพศาล

383 056201 1,000.00นาย อศิเรศ  ฐติมิานะกุล

384 056220 1,000.00น.ส. พชัรภรณ์  พงษ์อารี

385 056278 5,000.00นาย อารม์  จนิตนาดลิก

386 056282 500.00นาง ปรดีารชัต์  ตงัมนั

387 056351 13,234.93พ.จ.ต. จกัษ์กร ี ขจรจติร์

388 056357 500.00นาย พรศลิป์  บุญมณี

389 056362 1,000.00นาง นารถฤด ี วฒันสขุ

390 056370 500.00น.ส. นุชรนิทร ์ สนีวล

391 056371 500.00นาง ศภุรา  โคตรเมอืง

392 056733 2,900.00นาง อรญิชยา  ลสิวสัดิ

393 056957 500.00นาง ลกัษณ์คนึง  ทองลํา

394 056958 4,100.00น.ส. ปิตณิชั  โพธกิลาง

395 056960 2,900.00น.ส. กนกวรรณ  ใสสะอาด

396 057006 2,000.00นาย ชนวรรธน์  รตันกุล
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397 057210 8,150.00นาง เพญ็ศร ี รามสนิธุ์

398 057277 500.00น.ส. พนัธพิา  ญาณสาร

399 057466 1,000.00น.ส. ธนัยพร  สาธภุาค

400 057764 9,800.00นาย ศุภกฤต  ทองส่งโสม

401 057841 1,850.00น.ส. พกิุล  นาคชาํนาญ

402 057852 500.00นาง ภคมน  บงึไสย์

403 058018 5,000.00นาย เจรญิชยั  นพชาตสิถติย

404 058020 11,000.00น.ส. มงิขวญั  รกัษ์มณี

405 058023 7,050.00น.ส. นรนิทร ์ มกุขรกัษ์

406 058056 500.00นาย ทรรศน์ธรรม  ภวูรตันโช

407 058180 10,000.00นาง อภญิญา  ขาํดี

408 058387 6,050.00นาย ทนง  พงษ์ธรีวฒัน์

409 058757 1,000.00นาย สมศกัด ิ หนูสนิท

410 059054 2,000.00นาง ศภุลกัษณ์  ทองวจิติต์

411 059070 6,350.00นาง สพุตัรา  จนัปุ่ ม

412 059138 2,000.00นาง ธติกิาญจน์  ธนศรสีนุี

413 059151 2,000.00น.ส. กาญจนา  กกีาศ

414 059173 2,000.00นาย จริกลู  กองฉลาด

415 059201 7,450.00น.ส. สริจินัทร ์ กง้หวนั

416 059241 1,000.00น.ส. สุขวสา  ศรสีเุทพ

417 059315 500.00น.ส. รตันกร  ศรพรม

418 059404 1,500.00นาย ธรี ์ พฒันากูล

419 059435 500.00น.ส. เปรมฤด ี ชุม่ทวพีาณิ

420 059437 1,000.00น.ส. สริริตัน์  มาตาเดมิ

421 059458 5,755.90น.ส. จติตมิา  ศริชิยั

422 059629 1,000.00นาง พรรณี  ศริไิพศาล

423 059759 1,000.00น.ส. กนัทมิา  ใจดี

424 059885 9,050.00นาย จรีศกัด ิ ศรสีมุล

425 059925 1,000.00น.ส. ชนืใจ  ทองดว้ง

426 059946 9,250.00นาง วนัวสิา  ปรชีานนัท์

427 060308 4,000.00น.ส. สมรกัษ์  กงิรุง้เพช

428 060393 1,000.00นาย พรีพงศ ์ ชยัวรานุรกัษ

429 060399 16,000.00ว่าทรี.ท. กองพนั  ผวิผ่อ



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั
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ที

430 060541 2,600.00น.ส. ยพุาพรรณ  สุวรรณวชิิ

431 060542 7,900.00น.ส. บุษยานุช  ผอมกลดั

432 060580 1,000.00นาย สมพร  ช่วยแทน่

433 060581 500.00นาง จฑุาทพิย ์ โพธจินัทร์

434 060650 7,450.00นาง รฐัสริ ิ สริวิุฒโิชค

435 060656 3,000.00นาย ศกัดา  ชวูงศส์นุทร

436 060841 1,500.00นาย คุณทน  บญุวงศ์

437 061018 1,100.00น.ส. สุนทรภีรณ์  พุดสเีสน

438 061035 2,000.00นาง กฤตยิา  ศริสิขุ

439 061088 800.00น.ส. กญัญาพชัร  จนัทร

440 061119 1,000.00น.ส. ชนิดา  พรีะยทุธ

441 061121 1,500.00น.ส. กาญจน์ชนิษฐา  เอกแสง

442 061280 1,000.00น.ส. สุธรา  บญุธรรม

443 061484 1,100.00นาง สรุภา  ถาวรเชาวโรจน์

444 061488 1,500.00น.ส. ธนภรณ์  กาหลง

445 061489 1,000.00นาง นวลนารา  สงเคราะหส์ขุ

446 061490 3,500.00นาย สธุรี ์ สภุาพ

447 061562 1,000.00นาย ญาณกร  ไพบลูย์

448 061621 2,000.00น.ส. แต๋ว  รุง่เรอืง

449 061762 1,000.00น.ส. จนัทรจ์ริา  เกดิทอง

450 061951 1,100.00นาง จริาวรรณ  ขวญัแกว้

451 061953 500.00น.ส. ชลลดา  เอยีมวศิษิฏ์

452 062002 5,000.00ว่าทรี.ต. บุรนิทร ์ อนิท

453 062003 1,500.00น.ส. รชัดาวรรณ  สขุประสงค

454 062004 1,100.00นาย โกมนิทร ์ อนิรสัพงศ์

455 062289 2,050.00น.ส. ปาณิสรา  สุภากนัทา

456 062306 1,100.00นาย สรุพล  เจรญิภมูิ

457 062536 16,600.00นาง จนิตนา  เรอืงมะเรงิ

458 062564 1,500.00นาย ถวลัยช์ยั  ถงึถนิ

459 062687 1,100.00น.ส. พลอยกมลวนั  ธญัญสญัช

460 062709 1,100.00น.ส. ศรสีดุา  นาคราช

461 063001 800.00นาย ธรีวุธ  พงษ์รตัน์

462 063004 1,100.00นาย ภาณุกฤษ  ธานีรตัน์
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463 063005 600.00น.ส. พชัระ  ปัดถาวโร

464 063007 8,892.93นาย พรีวสั  คดิเลศิ

465 063051 1,000.00นาย สราวุธ  สารสทิธิ

466 063056 6,750.04ว่าทรี.ท. กมลกาจ  รุง่ปิ

467 063201 1,100.00นาย มกร  แสงสุวรรณ

468 063295 3,150.00นาย นฤดม  ตงัแต่ง

469 063366 3,650.00นาย ทศพล  ชายเกตุ

470 063465 600.00น.ส. ประพรรณี  ชารกีุล

471 063466 800.00น.ส. กฤตยิา  ศลิารกัษ์

472 063467 600.00นาย ชริาวุธ  ผากา

473 063470 7,350.00นาง รววิรรณ  หนูทอง

474 063899 1,100.00นาง ศาตพร  ศรกีนัชยั

475 063901 5,600.00น.ส. ณฏัฐนนัท ์ บุญทล

476 063902 600.00น.ส. ชญานิศ  ด่วนสงูเนิน

477 063907 1,100.00น.ส. พรพมิล  เสง็เจรญิสขุ

478 063910 5,000.00นาย นรภทัร  ปลอดทอง

479 063973 5,000.00นาย องอาจ  นนัทกจิ

480 064084 2,000.00นาย เมธสั  วฒันานุกลู

481 064088 5,000.00นาย มนู  โชตเิสน

482 064112 3,000.00น.ส. อรจริา  ยงดี

483 064159 1,500.00นาย รชัศกัด ิ วจิติรวงศ์

484 064206 1,100.00นาย ณัฐวุฒ ิ จนัทะเรอืง

485 064222 1,100.00น.ส. เบญจวรรณ  ไวยวุฒนินั

486 064247 600.00น.ส. ลดารตัน์  ช่วยชวูงศ์

487 064296 1,100.00น.ส. อมัพกิา  ดุลนิมติร

488 064297 1,100.00น.ส. พมิพพ์ร  หงษ์ทอง

489 064305 6,791.62นาย อาณตั ิ จนีะ

490 064772 800.00น.ส. องัคณา  ฤทธวิเิศษ

491 064781 10,000.00ว่าทรี.ต. ขรรคไ์ชย  ทนัธ

492 064914 1,000.00นาง รุง่รตัน์  วรีะพนัธ์

493 064950 6,060.00น.ส. จรุพีร  นารี

494 064952 1,100.00น.ส. ยพุาพนิ  เศษจนัทร์

495 064960 2,000.00นาย สมด ี คชายงัยนื
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496 065010 3,950.00นาย คนอง  นกแกว้

497 065011 800.00น.ส. อญัชล ี นวนชุม

498 065012 800.00น.ส. รตัน์ชนก  สขุมาก

499 065142 800.00นาย กฤตธ ี จนับวัลา

500 065173 1,100.00น.ส. นาถสภุา  กมัปนานนท์

501 065177 3,300.00นาย สเุมฆ  จรีชยัสริิ

502 065200 5,000.00นาง ภทัรภร  ทพิยค์ง

503 065208 5,300.00นาง ทพิยพ์รตัน์  แสงพนัธ์

504 065397 800.00นาย ธนชล  สุทธสวุรรณ

505 065398 5,100.00นาย ภรูณิฐั  ไชยโย

506 065418 800.00นาย ณัฐพล  ชหูะรญั

507 065442 1,500.00น.ส. นิภาพร  ช่วยวงศ์

508 065485 3,300.00นาง คณิตา  ราษฎรนุ์้ย

509 065533 800.00นาย ธรรมรตัน์  เมง่บตุร

510 065535 800.00นาย เอกชยั  สรรพอาสา

511 065543 800.00น.ส. ภทัรธ์นีนัท ์ ศริวิร

512 065572 1,100.00นาย สรุชาต ิ อนิทรประสทิธ

513 065599 600.00นาง อนญัญา  มกุดามว่ง

514 065654 5,000.00นาย สทุธพิงษ์  จลุเจรญิ

515 065658 5,000.00นาย ขจร  ศรชีวโนทยั

516 065682 5,950.00นาย ปฎวิตั ิ พลายน้อย

517 065700 5,000.00นาย สรุเกยีรต ิ ฐติะฐาน

518 065701 2,000.00น.ส. ชวีธนัย ์ เมธธีนาภวิ

519 065705 800.00นาย วเิชษฐ ์ ชุม่หลา้

520 065827 800.00น.ส. พรนภา  นครภกัดี

521 065829 800.00นาย สถาพร  เสนาวงค์

522 065907 800.00นาย อาจชวีนั  บุญเทศ

523 065909 800.00นาย ภมู ิ ปฏสินัถาวร

524 065921 2,600.00นาง สาร ี มาลา

525 065933 5,000.00นาย วชิยีร  ทองเอยีด

526 065934 800.00น.ส. ดรุณี  จนัทาครีี

527 065958 4,843.49นาย กมลกฤษฏ์  ธวิงค์

528 065965 800.00น.ส. ชุดาภรณ์  จริอดศิยัถ
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529 066032 5,000.00นาย ธนะสทิธ ิ อนนัตส์ริ ิ

530 066078 800.00นาย เจนณรงค ์ บุญรกัษา

531 066106 1,100.00น.ส. ชนญัชดิา  พมิสคุะ

532 066221 800.00นาย วฒันศลิป์  สุยะพนัธ์

533 066227 600.00นาย จฬุาชยั  วรรณศริิ

534 066238 800.00นาย วชิากร  จาํปาดวง

535 066240 600.00นาย ปกรณ์  พุทธพรหม

536 066266 800.00นาย อนุพงษ์  เอกพนัธ์

537 066337 1,100.00น.ส. เมธญา  รตันสาํอางค์

538 066396 5,000.00น.ส. อารยี ์ สบายยงิ

539 066530 2,600.00น.ส. จารยี๊ะ  หลงโซะ

540 066630 1,100.00นาย อสิระพงศ ์ มงิเมอืงม

541 066631 800.00นาย สริชินม ์ มุง้ทอง

542 066651 2,600.00นาย ฐนกรศิน์  รตันพงศก์วี

543 066767 600.00น.ส. มทุติา  ฤทธทิศิ

544 066768 1,100.00นาย ธรรมรตัน์  จุย้คลงั

545 066769 600.00น.ส. พทัธธ์รีา  อุทยัพรม

546 066770 800.00จ.อ. ทนิกร  ราษี

547 066771 600.00น.ส. สรินิทรา  เทพอุด

548 066773 600.00น.ส. เพญ็นภา  สนธคิุณ

549 066778 1,500.00น.ส. โสภา  พรหมนิมติร

550 066815 600.00น.ส. จรีพร  เสนแกว้

551 066816 600.00นาง ชลนิดา  ศรแีกว้

552 800687 4,200.00นาย สริพิรีพทัธ ิ หลาํไปล

553 800760 1,500.00นาย วศิรตุต์  อุไรวรรณ

554 800775 800.00น.ส. จริวลัย ์ สนนัเมอืง
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555 801033 500.00น.ส. ศขิพรรณ  อุดมรตัน์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,892,335.70

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

(.........................................................)(............................................................)

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.กองคลงั(DGA) จ.กรงุเทพมหานคร

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 012933 6,700.00นาย อนัวาร ์ มซูอ

2 028943 10,000.00นาย สมพร  ใชบ้างยาง

3 032931 1,500.00นาย สทิธพิร  ศริสิมบตัิ

4 042266 5,500.00นาง จรุรีตัน์  จนิตนาสทิธ

5 050089 1,000.00นาย วสนัต ์ คเชนวฒันะ

6 053190 1,100.00นาย มชียั  นวลเพชร

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวมชาํระเอง    ราย 25,800.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน


