
เลขสมาชิก เลขสมาชิก
สหกรณฯ ส.ส.อด.

1 7624 8835 นาง วราภรณ อินทรชัยศรี ก 
2 8427 1942 นาง คมคาย อุตนะ ก 
3 8427 13022 นาง สุวรรณดี อุตนะ ง
4 16524 22875 นาง เกษร ดรหม่ัน ข 
5 18238 8245 นาง เดือนฉาย สมสมัย ข 
6 18238 8246 นาย ปญญา สมสมัย ก 
7 19532 10034 นาย ศิวรักษ พุทธิรักษ ข 
8 19532 8583 นาง จิตรา พุทธิรักษ ก 
9 25302 6110 นาง ทองยุน ตันนารัตน ข 
10 25302 6106 นาย เสมียน ตันนารัตน ก 
11 26287 10375 นาง บุญเลี้ยง ปลัดกอง ข 
12 26287 10376 นาง สุลักษณคณา ปลัดกอง ค 
13 30163 2619 นาย สุเนตร ม่ังมีศรี ก 
14 30163 2620 นาง รําไพ ม่ังมีศรี ก 
15 5638 4654 นาง พัด อันเกรียงไกร ข 
16 10296 8068 นาง เสริมสุข หมูโยธา ข 
17 12079 11612 นาง บุญมี แสนบุญ ข 
18 13746 17955 นาย นาวา มิตรลือ ก 
19 13746 20052 นาง จันดาว มิตรลือ ข 
20 13898 3264 นาง วิจิตร คําโคตร ข 
21 19432 10030 น.ส. วิสาข ศรีทองสุก ค
22 20331 9532 นาง ไอรินลดา บุญพ่ึง ค
23 25617 15946 นาง บุญยัง วงษทอง ข 
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และใหนําเงินคางคาสงเคราะหศพ มาชําระใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562   ซึ่งในระหวางนี้ หากสมาชิก

ผูถูกประกาศชื่อเสียชีวิต  และยังไมชําระคาสงเคราะหศพใหเปนปจจุบัน  สมาคมฯ  จะไมจายคาจัดการศพและ

คาสงเคราะหศพใหแกสมาชิกรายนั้น  จํานวน 51 ราย  ดังรายชื่อตอไปนี้

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
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เลขสมาชิก เลขสมาชิก
สหกรณฯ ส.ส.อด.

24 25617 14126 นาย ถีย วงษทอง ก 
25 27979 7718 นาง ทองใบ เบารักษา ข 
26 28144 12266 นาง ศรีไพร อวนแพง ข 
27 28144 9352 นาย บุญธรรม อวนแพง ก 
28 28991 5496 นาง เกษร พยุงวงษ ข 
29 32925 4339 นาง ทองสุข ดุงศรีแกว ข 
30 32925 18515 นาง สม สืบแสน ง
31 32925 18516 นาง อมร ดุงศรีแกว ง
32 36679 22749 นาง ทิพวรรณ ถําวาป ก 
33 37687 21561 นาง จินตจุฑา ธาตุไพบูลย ก 
34 37687 21562 ด.ต. ไชยณรงค ธาตุไพบูลย ข 
35 40010 24213 นาง ผกาพรรณ จันทเขต ก 
36 40010 24214 นาย ธนะสิทธิ์ จันทเขต ข 
37 23687 15229 นาย อุดม บุญไตร ก
38 23687 25381 นาย ฉันทวัฒน บุญไตร  ค 
39 23687 25382 นาย ชญานิน บุญไตร ค 
40 27939 3747 นาง ทองดี อูเพชร ก
41 35185 8497 นาง สรัญญา บัวสิม ก
42 35185 19250 นาย เขียน ชัยทุมมา ง
43 35185 19223 นาง แพง ชัยทุมมา ง
44 37386 17694 นาย พายุ วรรัตน ก 
45 38071 3040 นาง วนิดา อุนทะยา ก 
46 38071 2982 นาย พีรเชษฐ อุนทะยา ข 
47 0 10327 นาย สําเนียง ศรีสุพัฒน ข 
48 8706 7980 นาง นันทา เรืองศรี ข 
49 34840 25241 นาย พิชิต ภูมิเพ็ง ก 
50 34840 25194 นาง พิจิตร ภูมิเพ็ง ง
51 37854 138 นาง พิมพจันทร จันทรพัฒนกูล ก 

ลําดับท่ี คํานําหนา ช่ือ สกุล ประเภท
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                 ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 9 เมษายน 2562  เปนตนไป

               จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน


