
ล ำดับท่ี เลขท่ีสมำชิก จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
1 4941 419.26            หักหุ้นช ำระหน้ี
2 3260 188.76            หักหุ้นช ำระหน้ี
3 3714 190.12            หักหุ้นช ำระหน้ี
4 4592 2,676.46         หักหุ้นช ำระหน้ี
5 3666 644.49            หักหุ้นช ำระหน้ี
6 0817 3,813.92         หักหุ้นช ำระหน้ี
7 2792 47.27             หักหุ้นช ำระหน้ี
8 5358 71.21             หักหุ้นช ำระหน้ี
9 1028 2,140.19         หักหุ้นช ำระหน้ี
10 4019 666.10            หักหุ้นช ำระหน้ี
11 1450 4,067.76         หักหุ้นช ำระหน้ี
12 5643 769.15            หักหุ้นช ำระหน้ี
13 4668 139.24            หักหุ้นช ำระหน้ี
14 2808 1,508.48         หักหุ้นช ำระหน้ี
15 2681 214.50            หักหุ้นช ำระหน้ี
16 4499 789.01            หักหุ้นช ำระหน้ี
17 2031 1,793.65         หักหุ้นช ำระหน้ี
18 5323 1,229.22         หักหุ้นช ำระหน้ี
19 4027 225.75            หักหุ้นช ำระหน้ี
20 4164 412.72            หักหุ้นช ำระหน้ี
21 4371 187.33            หักหุ้นช ำระหน้ี
22 5220 74.75             หักหุ้นช ำระหน้ี
23 3386 8,142.15         หักหุ้นช ำระหน้ี
24 3625 337.14            หักหุ้นช ำระหน้ี
25 2613 88.58             หักหุ้นช ำระหน้ี
26 1325 3,377.73         หักหุ้นช ำระหน้ี

นำงตรำจิต  ขำวกระจ่ำง

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหำดใหญ่  จ ำกัด
เงินรอจ่ำยคืน (ระยะเวลำเกิน 5 ปี)

ช่ือ - สกุล
นำงสำวอภิญญำ  นำกสุวรรณขจร
นำงแคทรียำ  นำมพิทักษ์

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31/12/62)

ส ำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ.2557

นำงประนอม  สุขเพ็ชร์
นำงชนิตำ  ปัชโชโต
นำยสิทธิชัย  ศิริรัตน์
นำงสุภำ  จันทอุดม
นำงศิรำภรณ์  สุวรรณข ำ

นำงสำวสมใจ  ตระกูลศรีมงคล

นำงสำวอังคณำ  พูลชัย
นำงรุ่งทิพย์  กันทำ
นำยวนัสบดี  ชูสวัสด์ิ
นำงสำวเสำวภำ  ทองกลีบนำค
นำงสำวกันยำกรณ์  เหมำะดี
นำงเพชรี  ชูช่วย
นำงสำวปนัดดำ  ภูมิรินทร์
นำยพรไท  ชัยชนะ
นำงธัญญธร  หนูนิล

นำยจีรวัฒน์  จิตศิริ
นำยสวำท โสดเหล็น

นำยสรวิศ  ทองบัว
นำงนวลฤดี  ไชยะวงศ์
นำงปภรรณพร  พัฒนำสกุลกำนต์
นำงสำวนพจันทร์  ฝุ่นล  ำ
นำงกมลพร รักเนียม

นำงอ ำนวย  เหลำผำ
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สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหำดใหญ่  จ ำกัด
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(ข้อมูล ณ วันท่ี 31/12/62)

ส ำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ.2557

27 2417 4,706.99         หักหุ้นช ำระหน้ี
28 6102 51.44             หักหุ้นช ำระหน้ี
29 3544 2,460.27         หักหุ้นช ำระหน้ี
30 6165 855.82            หักหุ้นช ำระหน้ี
31 2473 383.19            หักหุ้นช ำระหน้ี
32 0378 11,520.47       หักหุ้นช ำระหน้ี
33 4660 534.32            หักหุ้นช ำระหน้ี
34 5470 1,484.25         หักหุ้นช ำระหน้ี
35 0897 2,255.50         หักหุ้นช ำระหน้ี
36 3268 6.00               หักหุ้นช ำระหน้ี
37 5463 169.85            หักหุ้นช ำระหน้ี
38 3049 6,337.60         ทุนเรือนหุ้น
39 5433 372.56            ทุนเรือนหุ้น
40 5739 320.44            ทุนเรือนหุ้น
41 4141 20.58             ทุนเรือนหุ้น
42 6984 2,198.32         ทุนเรือนหุ้น
43 1574 87.06             ทุนเรือนหุ้น
44 5202 1,277.47         หักหุ้นช ำระหน้ี
45 3396 116.40            หักหุ้นช ำระหน้ี
46 2447 1,039.03         หักหุ้นช ำระหน้ี

70,412.50       

ว่ำที ร.ต.สุนิษำ   สักแก้ว

นำยนิพพิชฌน์  บัวจันทร์
นำงชฎำพร  แซ่เฮง
นำยรัชพงษ์  หนูนิล

นำงสำวรัศมิกำ  เถำถวิล
นำงสุภำภรณ์  ผลำญไกรเพชร

รวมท้ังส้ิน

นำยชะเลงศักด์ิ  ขุนทอง
นำงจิรำนันท์  หมวดใหม่

นำงศุภตำ  มำจันทร์

นำยมำโนช  พัฒโน
นำยสุริโญ   ทองศรี
นำงมณทำ  ศรีเฉลิม
นำงจินตนำ   ด ำสี
นำงอนุรักษ์   จิตรำนนท์

นำยชนธัญ  เหลืองอุทัยศิลป์
นำงสำวภรณ์ฐิตำ  เจริญโชคสวัสด์ิ
นำงประภัสสร  เมืองจันทบุรี
นำงศิริพร  ดีพิจำรณ์
นำยวุฒิชัย   หนูช่วย
นำงสำวละมัย  พรหมเมศร์

(นางสาวจิระรัตน์  อาษาสุจริต) (นางธฤษิดา จิตนวล)
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