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เอกสารทีใ่ช้ประกอบการขอรบัเงิน

1. ส ำเนำบัตรประชำชน (ให้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง)

2. ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรกรุงเทพ ประเภท สะสมทรัพย ์(ให้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง)

3. แบบฟอร์มใบรับเงินจำกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ

4. ใบลำออกจำกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ(กรณีสมำชิกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลยั)

5.  สง่เอกสำรมำทำงไลน์กลุ่มของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ตำม OR Code  

หรือสง่สำรทำง E-Mail Address: yanaphatcha@hotmail.com หรือ gamepong_ta@hotmail.com 

หรือสง่เอกสำรทำงระบบส ำนักงำนอเิลก็ทรอนิคส ์( e-Office ) ของมหำวิทยำลยั พร้อมกบัแนบเอกสำร ดังนี้

ภำยในวันท่ี 10 -20  เมษำยน 2563

7.  กองทุนจะด ำเนินกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร ให้ภำยในวันท่ี 30 เมษำยน 2563

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี ติดต่อสอบถำมกองทุน  โทร.  083-058-3848 (นริสำ) 092-892-0434 (ญำณะพชัญ์)

สมำชิกท่ีครบก ำหนดใน วันท่ี 31  มีนำคม  2563

ล ำดับท่ี เลขท่ีสมำชิก สกลุ หน่วยงำน

1 003521 นำงสำว ปรำณี เปร้ียวหวำน โรงเรียนสำธิตละอออทิุศ

2 003576 นำงสำว ศศนิันท์ สวีุ โรงเรียนสำธิตละอออทิุศ/ศนูยล์ ำปำง

3 003578 นำงสำว ภัสสญำ แกว้สภุำพร โรงเรียนสำธิตละอออทิุศ/ศนูยล์ ำปำง

4 003732 นำงสำว อรทัย พวงหิรัญ โรงเรียนสำธิตละอออทิุศ/ศนูยน์ครนำยก

5 005029 นำงสำว นิภำรัชติ์ บัวจันทร์ โรงแรมสวนดุสติ เพลส

6 005076 นำย ศกัด์ิดำ อดุนิรักษ์ กองอำคำรและสถำนท่ี

7 005078 นำย ทองอนิทร์ ถกูธรรม กองอำคำรและสถำนท่ี

8 005079 นำย สนัน่ เลแกว้ กองอำคำรและสถำนท่ี

9 005080 นำย อทัุย เนินทิโก กองอำคำรและสถำนท่ี

10 005081 นำย ไพร์ฑูล รำชวงค์ กองอำคำรและสถำนท่ี

11 005082 นำย วันนำ รำชวงศ ์ กองอำคำรและสถำนท่ี

12 005083 นำย บุญยงั แพนแกว้ กองอำคำรและสถำนท่ี

13 005085 นำงสำว มนัสสริิ แดงโชติ กองคลงั

14 005086 นำงสำว วรัญญำภรณ์ ศรีสวรรค์นล ศนูยล์ ำปำง

15 005087 นำง จรัสศรี พทุธวงศ์ ศนูยล์ ำปำง

16 005088 นำง อมัพกิำ ผังรักษ์ วิทยำเขตสพุรรณบุรี

17 005090 นำย ทวีศกัด์ิ ปฐมธรรมกำร วิทยำเขตสพุรรณบุรี

18 005091 นำงสำว เสำวคนธ์ เหลอืงทองค ำ ศนูยหั์วหิน

19 005092 นำง ณิชำภำ เงินทอง ศนูยหั์วหิน

20 005095 นำงสำว เฟื้อ ชัยเพชร์ ศนูยต์รัง

21 005098 นำย จุฑำวุฒิ จันทรมำลี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

รำยชือ่สมำชกิท่ีครบก ำหนด 5 ป ี

ชื่อ
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เอกสารทีใ่ช้ประกอบการขอรบัเงิน
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รำยชือ่สมำชกิท่ีครบก ำหนด 5 ป ี

ชื่อ

22 005100 นำย ภูชิตต์ ภูริปำณิก คณะวิทยำกำรจัดกำร

23 005101 นำย ยงยทุธ วุฒชิัย กองอำคำรและสถำนท่ี

24 005110 นำง เกษร ขวัญมำ วิทยำเขตสพุรรณบุรี

25 005111 นำงสำว จิรำภรณ์ ยกอนิทร์ ศนูยน์ครนำยก

26 005112 นำย ยทุธกำร วัดปำน กองพฒันำนักศกึษำ

27 005113 นำงสำว พมิพวรรณ สุ่มข ำ โรงเรียนกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร

28 005114 นำงสำว สำวิตรี มูลสวุรรณ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

29 005116 นำงสำว ธัญพร กำญจนรัตน์ โรงเรียนสำธิตละอออทิุศ

30 005117 นำงสำว อสิรีย์ เฉยแดง คณะครุศำสตร์ 

31 005118 นำงสำว ณพสร ทับเสง็ คณะวิทยำกำรจัดกำร

32 005119 นำงสำว ทิวำภรณ์ ขวัญอยู่ โรงเรียนสำธิตละอออทิุศ

33 005120 นำงสำว แดง บุญทองสขุ โรงแรมสวนดุสติ เพลส

34 005121 นำง จำรุณี ชัยกติติภูมิ โครงกำรอำหำรกลำงวัน

35 005123 นำงสำว รัตนำพร หลวงแกว้ คณะครุศำสตร์ 

36 005124 นำงสำว กลัยำ ชนะภัย คณะครุศำสตร์ 

37 005129 นำย วัลลภ ห่ำงไธสง โรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง

38 005130 นำย ชยำพล ชมชัยยำ คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์

39 005133 นำย วรัตต์ อนิทสระ คณะวิทยำกำรจัดกำร

40 005137 นำย อรรถศำสน์ นิมิตรพนัธ์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

41 005139 นำย ตระกลู รัมมะฉัตร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

42 005140 นำงสำว ดวงจันทร์ พวงยอด คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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เอกสารทีใ่ช้ประกอบการขอรบัเงิน
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2. ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรกรุงเทพ ประเภท สะสมทรัพย ์(ให้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง)

3. แบบฟอร์มใบรับเงินจำกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ

4. ใบลำออกจำกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ(กรณีสมำชิกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลยั)

5.  สง่เอกสำรมำทำงไลน์กลุ่มของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ตำม OR Code  

หรือสง่สำรทำง E-Mail Address: yanaphatcha@hotmail.com หรือ gamepong_ta@hotmail.com 

หรือสง่เอกสำรทำงระบบส ำนักงำนอเิลก็ทรอนิคส ์( e-Office ) ของมหำวิทยำลยั พร้อมกบัแนบเอกสำร ดังนี้
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7.  กองทุนจะด ำเนินกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร ให้ภำยในวันท่ี 30 เมษำยน 2563
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รำยชือ่สมำชกิท่ีครบก ำหนด 5 ป ี

ชื่อ

43 005141 นำงสำว นรำภรณ์ ศริิกงัวำน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

44 005142 นำงสำว ชุติปภำ สวุรรณกนิษฐ ์ โรงเรียนกำรเรือน

45 005144 นำง นพมำศ กลดัแกว้ โรงเรียนกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร

46 005145 นำงสำว วรรณวิมล เณรทรัพย์ คณะครุศำสตร์

47 005146 นำงสำว สติำ พุ่มดอกไม้ ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

48 005147 นำย พลงั เนำสรำญ กองประชำสมัพนัธ์

49 005148 นำย ตระกลูศกัด์ิ ศรีบุญรอด กองประชำสมัพนัธ์

50 005149 นำงสำว มฤริณทร์ แตงน้อย สวนดุสติโพล

51 005150 นำงสำว บูชิตำ สงัข์แกว้ โรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง

52 005151 นำย วิชิต ผำอดัรัตน์ ฝ่ำยยำนพำหนะ

53 005152 นำย สท้ำน ขุมทอง ฝ่ำยยำนพำหนะ

54 005153 นำย อรุณ ใยคง ฝ่ำยยำนพำหนะ

55 005155 นำง ดวงรัตน์ แจ้งเสมอ กองพฒันำนักศกึษำ

56 005157 นำง ธนิยำ วรรณพงษ์ กองพฒันำนักศกึษำ

57 005158 นำย วิสำร บุญรุ่งศริิธร กองอำคำรและสถำนท่ี

58 005159 นำย อบุล ประกอบสนั กองอำคำรและสถำนท่ี

59 005160 นำย ยงค์ ไชยมำตย์ กองอำคำรและสถำนท่ี

60 005161 นำงสำว กำญจนำ เปร้ียวหวำน กองอำคำรและสถำนท่ี

61 005162 นำย สนุัน แวงแสน กองอำคำรและสถำนท่ี

62 005163 นำย สนิเจริญ ชึดนอก กองอำคำรและสถำนท่ี

63 005164 นำย คณิต แกว้กอง กองอำคำรและสถำนท่ี
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ชื่อ

64 005166 นำงสำว ขวัญใจ จริยำทัศน์กร ศนูยน์ครนำยก

65 005167 นำย เจริญ วงษ์สวุรรณ วิทยำเขตสพุรรณบุรี

66 005168 นำง อรทัย พำนทอง วิทยำเขตสพุรรณบุรี

67 005170 นำง สวิุมล งำมข ำ ศนูยหั์วหิน

68 005173 นำงสำว นิรมำน ชื่นศลิป์ กองพฒันำนักศกึษำ

69 005174 นำงสำว สทิุตำ จุลกนิษฐ์ คณะวิทยำกำรจัดกำร

70 005183 นำงสำว อญัชิษฐำ ปิยะจิตติ ศนูยน์ครนำยก

71 005185 นำงสำว ณัฐชำ แกว้วิมล ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

72 005186 นำงสำว ณญำดำ สจัจำสวุรรณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ

73 005188 นำงสำว รัตณำพร พรหมทอง คณะครุศำสตร์

74 005189 นำงสำว สตุิมำ คะเนนิล โรงเรียนสำธิตละอออทิุศ

75 005190 นำงสำว เมธำพร ยะดอนใจ คณะครุศำสตร์

76 005193 นำงสำว อมรำ ไข่มุกด์ โรงเรียนสำธิตละอออทิุศ

77 005194 นำงสำว ชมพนูุท ประชิตครบุรี คณะครุศำสตร์

78 005195 นำย สรำวุฒิ สแีกว้น ำใส ส ำนักกจิกำรพเิศษ

79 005196 นำงสำว รัตนำ บุญแสวง กองบริหำรงำนบุคคล

80 005197 นำงสำว สนิท โพธ์ิมี โรงแรมสวนดุสติ เพลส

81 005198 นำงสำว ธนำทิพย์ แกว้กอง โรงแรมสวนดุสติ เพลส

82 005201 นำงสำว สมุน ไวยบุญญำ คณะครุศำสตร์

83 005202 นำงสำว ประภำวรรณ สมุทรเผ่ำจินดำ คณะครุศำสตร์

84 005203 นำย โสฬส ฤกษ์มี คณะครุศำสตร์



Page 5

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการขอรบัเงิน

1. ส ำเนำบัตรประชำชน (ให้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง)

2. ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรกรุงเทพ ประเภท สะสมทรัพย ์(ให้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง)

3. แบบฟอร์มใบรับเงินจำกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ

4. ใบลำออกจำกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ(กรณีสมำชิกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลยั)

5.  สง่เอกสำรมำทำงไลน์กลุ่มของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ตำม OR Code  

หรือสง่สำรทำง E-Mail Address: yanaphatcha@hotmail.com หรือ gamepong_ta@hotmail.com 

หรือสง่เอกสำรทำงระบบส ำนักงำนอเิลก็ทรอนิคส ์( e-Office ) ของมหำวิทยำลยั พร้อมกบัแนบเอกสำร ดังนี้

ภำยในวันท่ี 10 -20  เมษำยน 2563

7.  กองทุนจะด ำเนินกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร ให้ภำยในวันท่ี 30 เมษำยน 2563

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี ติดต่อสอบถำมกองทุน  โทร.  083-058-3848 (นริสำ) 092-892-0434 (ญำณะพชัญ์)

สมำชิกท่ีครบก ำหนดใน วันท่ี 31  มีนำคม  2563

ล ำดับท่ี เลขท่ีสมำชิก สกลุ หน่วยงำน

รำยชือ่สมำชกิท่ีครบก ำหนด 5 ป ี

ชื่อ

85 005205 นำย ฆนำ วีระเดชะ คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์

86 005206 นำย ยอดชำย ชุติกำโม โรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง

87 005207 นำย ธนัญชย ์ ชัยวุฒมิำกร คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์

88 005208 นำย สรุศกัด์ิ แสงเยน็ คณะวิทยำกำรจัดกำร

89 005213 นำงสำว สชุำดำ โทผล คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

90 005214 นำย ชำติ ทีฆะ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

91 005215 นำงสำว ปิยำภรณ์ วรำนุสนัติกลู คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

92 005217 นำย อนิรุทธ์ ศรีเลขำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

93 005218 นำย รังสนัต์ จอมทะรักษ์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

94 005223 นำย เสกสรร สำคร โรงเรียนกำรเรือน

95 005224 นำย นิธิ ไชยรักษ์ โรงเรียนกำรเรือน

96 005227 นำง สญัญลกัษณ์ ปภัสสรำกำญจน์ ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

97 005228 นำย ศรีนคร ปัญญำคลอ่ง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ

98 005230 นำงสำว มุทิตำ สร้อยเพชร สวนดุสติโพล

99 005231 นำงสำว นงค์ลกัษณ์ โชติวิทยธำนินทร์ ส ำนักบริหำรกลยทุธ์

100 005233 นำงสำว อ ำพนั บุญน้อย ส ำนักงำนมหำวิทยำลยั

101 005235 นำย บุญฤทธ์ิ บุญทองสขุ ฝ่ำยยำนพำหนะ

102 005236 นำย สมบัติ ช้ำงแกว้ ฝ่ำยยำนพำหนะ

103 005237 นำย สทุธิ วักจันทร์ ส ำนักงำนมหำวิทยำลยั

104 005239 นำย คมสนั ชูบทสร ส ำนักงำนมหำวิทยำลยั

105 005240 นำย วีระวัฒน์ ดีเสมอ ฝ่ำยยำนพำหนะ
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เอกสารทีใ่ช้ประกอบการขอรบัเงิน

1. ส ำเนำบัตรประชำชน (ให้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง)

2. ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรกรุงเทพ ประเภท สะสมทรัพย ์(ให้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง)

3. แบบฟอร์มใบรับเงินจำกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ

4. ใบลำออกจำกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ(กรณีสมำชิกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลยั)

5.  สง่เอกสำรมำทำงไลน์กลุ่มของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ตำม OR Code  

หรือสง่สำรทำง E-Mail Address: yanaphatcha@hotmail.com หรือ gamepong_ta@hotmail.com 

หรือสง่เอกสำรทำงระบบส ำนักงำนอเิลก็ทรอนิคส ์( e-Office ) ของมหำวิทยำลยั พร้อมกบัแนบเอกสำร ดังนี้

ภำยในวันท่ี 10 -20  เมษำยน 2563

7.  กองทุนจะด ำเนินกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร ให้ภำยในวันท่ี 30 เมษำยน 2563

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี ติดต่อสอบถำมกองทุน  โทร.  083-058-3848 (นริสำ) 092-892-0434 (ญำณะพชัญ์)

สมำชิกท่ีครบก ำหนดใน วันท่ี 31  มีนำคม  2563

ล ำดับท่ี เลขท่ีสมำชิก สกลุ หน่วยงำน

รำยชือ่สมำชกิท่ีครบก ำหนด 5 ป ี

ชื่อ

106 005241 นำย มงคล สนุทรภักด์ิ ฝ่ำยยำนพำหนะ

107 005244 นำย ธีรยทุธ ลลิำ กองพฒันำนักศกึษำ

108 005245 นำง วิยะดำ เอี่ยมเรียง กองพฒันำนักศกึษำ

109 005246 นำย อภิรัตน์ แกว้เพชรสมุทร กองอำคำรและสถำนท่ี

110 005247 นำงสำว ฐติิพร โพธิวรรณ กองอำคำรและสถำนท่ี

111 005248 นำย ทองวิท เพชรพลอย กองอำคำรและสถำนท่ี

112 005249 นำงสำว เพยีงกมล ยวุนำนนท์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

113 005250 นำย ธนกร สำยบัวทอง สวนดุสติโพล

114 005251 นำย วิวัฒน์ สปีำน ฝ่ำยยำนพำหนะ

115 005252 นำงสำว ดนยำ อนิจ ำปำ คณะครุศำสตร์

116 005254 นำง สดุำวรรณ ณุรำช (ประชุมแดง) วิทยำเขตสพุรรณบุรี

117 005258 นำย ประเทือง ทุมรินทร์ กองอำคำรและสถำนท่ี

118 005259 นำงสำว ปัญจมำ ประภำพนัธศกัด์ิ โรงเรียนกำรเรือน 

119 005260 นำย รังสรรค์ มำระเพญ็ คณะพยำบำลศำสตร์



แบบฟอร์มใบรับเงินจากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 

 

เรื่อง     ขอรับเงินจากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 

เรียน     ผู้จัดการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 

  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)................................................................ .........ต าแหน่ง..................................................
สังกัด................................................................................................. ..........หมายเลขสมาชิกกองทุน........................................
เป็นสมาชิกที่ครบก าหนด 5 ปี ล าดับที่........................... หมายเลขบัตรประชาชน……………………………………………………………
ที่อยู่ปัจจุบัน.........................................................................................................................เบอร์โทรศัพท์................................ 

มีความประสงค์ขอเงินสะสม เงินสมทบ และดอกเบี้ย โดยโอนเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงเทพ (ประเภทสะสมทรัพย์)     

สาขา.........................................ชื่อบัญชี...........................................................................เลขที่................................................ 

 ขอให้ท่านแจ้งความจ านง เข้ามาทางไลน์กลุ่มของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ตาม OR Code ด้านล่าง หรือส่งสารทาง 
E-Mail Address: yanaphatcha@hotmail.com หรือ gamepong_ta@hotmail.com หรือส่งเอกสารทางระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Office ) ของมหาวิทยาลัย พร้อมกับแนบเอกสาร ดังนี้ 

1. ส าเนาบัตรประชาชน (ให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
2. ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเภท สะสมทรัพย์ (ให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
3. แบบฟอร์มใบรับเงินจากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 
4. ใบลาออกจากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (กรณีสมาชิกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย) 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ...............................................................................สมาชิก 

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

 

ติดต่อสอบถามกองทุน  โทร.  083-058-3848 (นริสา) 092-892-0434 (ญาณะพัชญ์) 

หมายเหตุ  ส่งเอกสารได ้ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 เมษายน 2563 หากเกินก าหนดเวลาดังกล่าว กองทุนจะเปิดให้ส่งเอกสารใหม่
และรับเงินภายในเดือนถัดไป                       

 

 

mailto:yanaphatcha@hotmail.com%20หรือ%20gamepong_ta@hotmail.com


 

 

เริ่มใช้ตามข้อคับ 25 มีนาคม 2559 
 

 
ใบลาออก 

    กรณี ลาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนครบก าหนด 5 ปี  
                                                                            กรณี ขอย้ายไปเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

กรณี ครบก าหนด 5 ปี 

วันที่................เดือน.........................พ.ศ……..……… 
เรื่อง     ขอลาออกจากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 
เรียน     ผู้จัดการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 
          ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).........................................................................ต าแหน่ง....................................
สังกัด..........................................................................................................สมัครเป็นสมาชิกเมื่อวันที่......................................
หมายเลขสมาชิก.......................................สถานที่ติดต่อได้......................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์................................................................มีความประสงค์ขอรับเงินสะสม จากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เนื่องจาก 
ลาออกจาก (  ) มหาวิทยาลัย  (     )   กองทนุสะสมเลีย้งชีพ ตั้งแต่วันที่....................................จ านวน...........................บาท
(...................................................................................................)พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กองทุนก าหนดให้ 
มีความประสงค์ 
□ โอนเงินสะสมและดอกเบี้ย เข้าบัญชี  ธนาคารกรุงเทพ(ประเภทสะสมทรัพย์) / กรุงศรีอยุธยา(ประเภทออมทรัพย์)  
    สาขา...........................................................เลขที่........................................................................................... ..................... 
□ หากมีภาระหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย อนุญาตให้น าเงินสะสมที่คงเหลือชดใช้ได้  
□ ยินดีบริจาคเงินสะสมและดอกเบี้ย ให้มหาวิทยาลัยทั้งหมด  
□ อ่ืนๆ  ระบุ................................................................................ ...................... 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                 ขอแสดงความนับถือ 
 
      ลงชื่อ...............................................................................สมาชิก 
            (...............................................................................) 

ส าหรับเจ้าหน้าที่กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 

       ได้ตรวจสอบแล้วบุคลากรดังกล่าวได้พ้นสภาพการเป็น (  ) สมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (  ) บุคลากรถูกต้องตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแล้ว 

ลงชื่อ.............................................................................เจ้าหน้าที่ 
 (..............................................................................)                                                                                             

วันที่...............................................................................  

อนุมัติ 
       อนุมัติให้ลาออกจากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพได้ 
      ลงชื่อ......................................................................... 
                      ผู้จัดการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 
                                                               วันที่...........................................................................  
  


