
เลขสมาชิก เลขสมาชิก

สหกรณฯ ส.ส.อด.

1 37180 13786 นาง มะลิดา บุตตะโยธี ข

2 33277 4494 นาย เอกชัย วงศละ ก

3 29891 7721 นาง จันทนสมุทร ทับธรรมกุล ข

4 13653 5127 นาง เพ็ญศรี ทีทัศน ก

5 24637 9755 นาง วิไลภรณ โสรมรรค ก

6 24637 7979 ด.ต. อุบล โสรมรรค ข

7 24637 18316 นาง มุกดา ดานระหาญ ง

8 39736 9031 นาย สุทธิพงษ สุรพุทธ ก

9 36753 21623 นาง มาลัย อุคําพันธุ ก

10 36753 21825 นาง พิณทอง หงษาคํา ง

11 37574 21645 นาย คมสัน ศรีหากุล ก

12 37574 21688 นาง ชนิดา ศรีหากุล ข

13 37574 21935 นาง คําโพธิ์ เจริญชนม ง

14 26652 9952 นาย จอมศรี สะพังเงิน ก

15 26652 9377 นาง นวลจันทร สะพังเงิน ข

16 26652 14103 นาง สายทอง ศรีสุธรรม ง

17 35522 17459 นาย วสันต ศรีสวาง ก

18 35522 19666 นาง บัวเรียน ศรีสวาง ข

19 6082 19374 นาง คํามี แสงรถ ง

20 39026 23712 นาง ดารา พนมเขต ก

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

เรื่อง  คืนสมาชิกภาพใหแกสมาชิก

                                 

             ดวยตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

คํานําหนา ประเภท

เรื่อง  ใหสมาชิกพนสภาพเปนการชั่วคราว  เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2561  และใหสมาชิกนําเงินสงเคราะหศพ

ท่ีคางจาย มาชําระใหครบถวน ถูกตองเปนปจจุบัน ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2562  นั้น

            ปรากฎวา  มีสมาชิกมาชําระเงินสงเคราะหศพ นําเงินมาชําระจํานวน 43 ราย ดังนั้น  ในการประชุม

คณะกรรมการ ดําเนินการครั้งท่ี 7/2562  ประชุมวันท่ี 9 เมษายน 2562   จึงมีมติคืนสมาชิกภาพใหแกสมาชิก

ลําดับท่ี สกุลช่ือ

ดังรายชื่อตอไปนี้



เลขสมาชิก เลขสมาชิก

สหกรณฯ ส.ส.อด.

21 39026 23713 นาง เทวี ทองยศ ง

22 35400 20931 นาง ปน พรมเป ง

23 35400 20601 นาย วนิตย พรมเป ง

24 36915 21481 นาง รุงทิวา เทพขาม ก

25 39768 24399 นาง อรุณี โภคาพานิชย ก

26 39768 24400 นาย เสมา โภคาพานิชย ข

27 32835 16648 นาง สุมาลี จันทมาตร ก

28 32835 19784 นาย ศุภวิทย จันทมาตร ข

29 30202 10830 นาย พูนศักดิ์ เตชะผล ก

30 30202 12930 นาง บัวสี เตชะผล ค

31 30202 23325 นาง นารี เตชะผล ง

32 30202 23326 นาย วีระ เตชะผล ง

33 40761 1333 นาง จุไร พิมพวาป ก

34 33223 256 นาง นาตยา นามอุตวงศ ก

35 33223 16696 นาย ทองมวน รีรมย ง

36 37749 22354 นาย ประภักดิ์ หงษศรีลา ก

37 35094 3150 นาย วิชิต ปานภูมิ ก

38 35094 11524 นาง นอ ลาลด ข

39 35094 3118 นาง ปภาวรินทร ปานภูมิ ง

40 34434 5629 นาย แสวง ไชยดี ก

41 34434 2993 นาง นิตยา ไชยดี ข

42 34434 16839 นาง บรรจง สุระคาย ง

43 34434 16897 นาย สวาท สุระคาย ง

สกุล ประเภท

ประกาศ  ณ  วันท่ี 9  เมษายน  2562

       (นายประเยียน  สงเสริม)

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

2

                 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

               จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ลําดับท่ี คํานําหนา ช่ือ


