
เลขสมาชิก เลขสมาชิก
สหกรณฯ ส.ส.อด.

1 34362 14614 นาย สมเกียรติ จันทรออน ก 
2 34604 3802 นาย บุญชวย ธาตุไพบูลย ก 
3 35991 22968 นาง เจียมจิตร จิตสบาย ก 
4 35991 22969 นาย ประดิษฐ สุนทรวัฒน ง
5 35991 22970 นาง สีจันทร สุนทรวัฒน ง
6 39435 23661 น.ส. ทศณันค เอบุญมา ก 
7 14915 4133 นาย ชาญชัย ศรีไชยมูล ก 
8 14915 11949 นาย อําคา ศรีไชยมูล ง
9 17552 8141 นาง หมุน คําดีบุญ ข
10 23201 17794 นาง จิตติมา ไชยสิทธิ์ ก 
11 23201 17766 นาย ชัชวาล ไชยสิทธิ์ ข
12 23201 20780 นาง ผิน สิทธิโห ง
13 24911 9059 นาย ล้ําพงษ ลัพธะลักษ ก 
14 24911 18942 นาง เกลียว ลัพธะลักษ ง
15 34487 14033 นาง มยุรี ลัพธะลักษ ก 
16 34487 16027 นาง กองสี บุญล้ํา ง
17 39266 23379 นาง วรรณวิภา ทุมทา ก 
18 39266 23388 นาง ปุนสา นามโนรินทร ง
19 32908 10103 นาย สวัสดิ์ เกษทองมา ก

ผูถูกประกาศชื่อเสียชีวิต  และยังไมชําระคาสงเคราะหศพใหเปนปจจุบัน  สมาคมฯ  จะไมจายคาจัดการศพและ

คาสงเคราะหศพใหแกสมาชิกรายนั้น  จํานวน 53 ราย  ดังรายชื่อตอไปนี้

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
เรื่อง  ใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพเปนการชั่วคราว

                                 

                ตามมติคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี  จํากัด

ครั้งที่ 9/2562  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562   ใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพเปนการชั่วคราว  ตามขอบังคับขอ 14 (4)

และใหนําเงินคางคาสงเคราะหศพ มาชําระใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562   ซึ่งในระหวางนี้ หากสมาชิก

ประเภทลําดับที่ คํานําหนา ชื่อ สกุล



เลขสมาชิก เลขสมาชิก
สหกรณฯ ส.ส.อด.

20 32908 10104 นาง สมหมาย เกษทองมา ข
21 32908 18847 นาย ทองอินทร ภูงาม ง
22 23293 13248 นาย เอกสิทธ แสนปญญา ก
23 23293 14438 นาง ปา แสนปญญา ง
24 3687 17271 นาย ศิริวัฒน มหารัตน ค
25 3687 18671 นาย อนุรักษ มหารัตน ค
26 3687 16984 นาง ทองเผา ทองเงิน ง
27 39493 9258 นาย บัญญัติ พันธพรหม ก
28 27307 10249 น.ส. ศิริวรรณ หุนชัยภูมิ ค
29 22933 10463 นาย พีรเทพ มณฑวัชระกุล ค
30 36973 17479 นาง วัลลภา พิทักษสฤษดิ์ ก
31 28535 16653 นาย ปริญญา คําหงษสา ก
32 40366 24277 น.ส. ชวนชื่น เพ็งใส ก
33 7130 20285 นาง สมบัติ สวัสดี ข
34 36379 24840 น.ส. พิสชา เครือมั่นคงภักดิ์ ค
35 36379 24841 น.ส. กรรณิกา เครือมั่นคงภักดิ์ ค
36 36936 22519 นาย นิรันดร ดานซอม ก
37 34480 9357 นาง สมจิต พฤกษาสิทธิ์ ก
38 34480 9323 นาย กฤษฎา พฤกษาสิทธิ์ ค
39 34480 9324 นาย ประกาศิต พฤกษาสิทธิ์ ค
40 10228 22242 นาย ชินรุต อินทะกนก ค
41 10228 22533 นาย กนกศักดิ์ อินทะกนก ค
42 32326 6117 นาง รพีพรรณ บรรเทาทุกข ก
43 32326 6118 นาย เสถียร บรรเทาทุกข ข
44 32326 16533 นาง จันทรฟอง แกววิเชียร ง
45 12286 6240 นาย ออนสี ชูคันหอม ก
46 12286 6239 นาง ระมัย ชูคันหอม ข
47 27537 3082 นาย บุญถม มหิงษา ก
48 29736 9967 นาย อนุวัฒน มังธานี ก
49 29736 17635 นาง ทองอยู มังธานี ง
50 901550 25043 นาง สถาพร ภูมิโคก ก
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ลําดับที่ คํานําหนา ชื่อ สกุล ประเภท



เลขสมาชิก เลขสมาชิก
สหกรณฯ ส.ส.อด.

51 901550 25044 นาย ณัฐวุฒิ ภูมิโคก ก
52 41625 12802 นาง อภิญญา ลีบอนอย ก
53 41625 13777 นาย สัมฤทธิ์ ลีบอนอย ข

ประเภท

ประกาศ  ณ  วันที่ 27 พฤษภาคม  2562

     (นายประเยียน  สงเสริม)

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

                 ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  27 พฤษภาคม 2562  เปนตนไป

               จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
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ลําดับที่ คํานําหนา ชื่อ สกุล


