
สสอค สส.ชสอ. รวม

1 31380 นาง อุษณี มาฆะเซ็น 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0849597616 บ านาญเขต 1 263/1 ม.2 ต.สาลิกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000

2 31453 นาง เพชรนภา ครองส าราญ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0968179874 บ านาญเขต 1 305 ม.8 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ36140

3 5442 นาง จิราภรณ์ เงนิจัตุรัส 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0811208099,0848365485 บ านาญเขต 1 267 ม.9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

4 18058 นาง แสงจันทร์ พงศ์จันทร์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0857717929 บ านาญเขต 1 226/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

5 3505 นาย ผดุงศักดิ์ วรรณพงศ์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0817604003 บ านาญเขต 1 9 ม.2 ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

6 22914 นาย มหศักดิ์ น้อยสุวรรณ 5,240.00 0.00 5,240.00 0862466465 บ านาญเขต 1 48/1 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ36210

7 26797 นาง ละมุล ตอพล 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0819668619 บ านาญเขต 1 98 ม.5 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูม ิ36140

8 26809 นาง ธนพร ต่อศรี 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0833845656 บ านาญเขต 1 222/22 .7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

9 19679 นาง ฉววีรรณ แกมเงนิ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0813216040 บ านาญเขต 1 30 ม.12 ต.คอนสวรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ36140

10 4674 นาย แคล้ว ลองจ านงค์ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0851366945 บ านาญเขต 1 21/1 ม.10 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

11 4359 นาง นภาพร แสงประสิทธ์ิ 5,240.00 0.00 5,240.00 0818783944 บ านาญเขต 1 52/236 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

12 12674 นาง สุนันทา แสงมณี 5,240.00 0.00 5,240.00 0818784104 บ านาญเขต 1 309 ม.8 ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

13 30602 นาง ศรีดารา วาลมนตรี 5,240.00 0.00 5,240.00 0812664486 บ านาญเขต 1 192 ม.12 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

14 3613 นาง ปรีดา เพิม่ปัญญา 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0896304334 บ านาญเขต 1 60/1 ม.10 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

15 9219 นาย วรวทิย์ เพิม่ปัญญา 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0896304334 บ านาญเขต 1 60/1 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000
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จ านวนเรียกเก็บ
โทร. หน่วย

2. (ส าหรับ สสอค.) เขียนค าร้อง ขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพด้วยตนเอง (แบบ สสอค.10)
1.ให้สมาชิกช าระเงนิคงสภาพ ประจ าปี 2564 ภายในวนัที่ 28 ม.ค. 64 

ที่อยู่

 **ข้อมูล ณ วนัที่  14 มกราคม 2564**  (เวลา 13.36 น.)

รายช่ือสมาชิก "ยังไม่ช าระ"เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือคงสมาชิกภาพประจ าปี 2564
ศูนย์ประสานงาน สสอค. , สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากดั



สสอค สส.ชสอ. รวม
ช่ือ - สกุล

เลข

สมาชิก 

สอ.

ล า

ดบั

ค าช้ีแจง

 ศูนย์ประสานงาน โทร 044-815222 ต่อ 39

จ านวนเรียกเก็บ
โทร. หน่วย

2. (ส าหรับ สสอค.) เขียนค าร้อง ขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพด้วยตนเอง (แบบ สสอค.10)
1.ให้สมาชิกช าระเงนิคงสภาพ ประจ าปี 2564 ภายในวนัที่ 28 ม.ค. 64 

ที่อยู่

 **ข้อมูล ณ วนัที่  14 มกราคม 2564**  (เวลา 13.36 น.)

รายช่ือสมาชิก "ยังไม่ช าระ"เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือคงสมาชิกภาพประจ าปี 2564
ศูนย์ประสานงาน สสอค. , สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากดั

16 6985 นาง ประมวล ผริตะโกมล 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0879037658 บ านาญเขต 1 138/1 ม.1 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ36170

17 32101 นาง ล าใย โสมชัีย 5,240.00 0.00 5,240.00 0981624283 บ านาญเขต 1 81 ม.6 ต.ลุ่มล าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ36170

18 18013 นาย อุดม จ าปาวงษ์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0812658253 บ านาญเขต 1 4/1 ม.13 ต.คูเมือง อ.เมือง จ.หนองบัวแดง 36210

19 26527 นาง ศุภติา ยะสูงเนิน 5,240.00 0.00 5,240.00 0875965492 บ านาญเขต 1 8 ม.10 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

20 16476 นาย ไสว สกุลดี 5,240.00 0.00 5,240.00 0831245990,0955813695 บ านาญเขต 1 184 ม.9 ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

21 3684 นาง เจียมจิต เสนาไทย 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0847140913,0935415779 บ านาญเขต 1 17 ม.12 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ36210

22 11199 นาย โซเวยีต หวะสุวรรณ 5,240.00 0.00 5,240.00 0872598222 บ านาญเขต 1 104/1 ม.6  ต.ลุ่มล าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ 36170

23 9347 นาง อรุณศรี หาญสมคัร 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0859082555 บ านาญเขต 1 46/4 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ36140

24 8355 นาง วไิล อาวะบุตร 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0895837731 บ านาญเขต 1 144 ม.9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัลยภูม ิ36000

25 26573 นาย วชัษ์ชัยภทัร หินเมืองเก่า 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0883547589 บ านาญเขต 1 153 ม.1 ต.วงัชมพู  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ 36210

26 15173 นาง ศรีประภา พันธ์มณี 5,240.00 0.00 5,240.00 0805646454 บ านาญเขต 1 383/311 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

27 27563 นาย สุระ อุตมะพันธ์ุ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0951496176 บ านาญเขต 1 242 ม.2 ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ 36000

28 10912 นาง อนงค์ จ าปาวงษ์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0807362750 บ านาญเขต 1 2 ม.4 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ36160

29 19226 นาย จรูญ ภกัดิ์ณรงค์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0848676285 บ านาญเขต 1 28 ม.11 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ36140

30 27262 นาย ทวศัีกดิ์ เกียรตวิราภรณ์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0811866939 บ านาญเขต 1 766 ม.8 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000
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2. (ส าหรับ สสอค.) เขียนค าร้อง ขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพด้วยตนเอง (แบบ สสอค.10)
1.ให้สมาชิกช าระเงนิคงสภาพ ประจ าปี 2564 ภายในวนัที่ 28 ม.ค. 64 

ที่อยู่

 **ข้อมูล ณ วนัที่  14 มกราคม 2564**  (เวลา 13.36 น.)

รายช่ือสมาชิก "ยังไม่ช าระ"เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือคงสมาชิกภาพประจ าปี 2564
ศูนย์ประสานงาน สสอค. , สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากดั

31 10114 นาย ทวาย ทะนารี 5,240.00 0.00 5,240.00 0651236728 บ านาญเขต 1 176 ม.2 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ 36210

32 27256 นาง ยุวนิจ อุ่นศรี 5,240.00 0.00 5,240.00 0860077320 บ านาญเขต 1 299/28 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

33 33937 นาย อุรัญ บุญเงนิ 5,240.00 0.00 5,240.00 0810701739 บ านาญเขต 1 292 ม.3 ต.ลาดใหญ่อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

34 12991 นาย สันต์ เจริญวยั 5,240.00 0.00 5,240.00 - บ านาญเขต 1 28/2 ม.5 ต.กุดน า้ใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูม ิ36130

35 13155 นาย วนิัย จินดามาตย์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0991249106 บ านาญเขต 1 203/1 ม.14 ต.บ้งานเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

36 16403 นาง มณณฤดี สกุลดี 5,240.00 0.00 5,240.00 0967657399 บ านาญเขต 1 184 ม.9 ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

37 23354 นาง ทองร่ืน ไตรเสนีย์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0982087043 บ านาญเขต 1 219 ม.6 ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ 36000

38 4103 นาย ประชัน ภูมคิอนสาร 5,240.00 0.00 5,240.00 - บ านาญเขต 1 123 ม.3 ต.คอนสาร อ.คอนสาร 36180

39 17229 นาย ศิริพงษ์ แกมเงนิ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0813603589 บ านาญเขต 1 146 ม.3 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ36140

40 15159 นาง ร าไพ จินดามาตย์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0629016968 บ านาญเขต 1 203/1 ม.14 ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ 36000

41 21835 นาย สุนิตย์ แสงประสิทธ์ิ 5,240.00 0.00 5,240.00 0815493549 บ านาญเขต 1 52/236 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

42 7146 นาง บุญเปรียบ ธนะสุนทร 5,240.00 0.00 5,240.00 0896266733 บ านาญเขต 1 77 ม.1 ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ 36000

43 4590 นาง ละออ หวงักลุ่มกลาง 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0930656801 บ านาญเขต 1 341 ม.4 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

44 13466 นาย เฉลิม หิรัญชาติ 5,240.00 0.00 5,240.00 0862555291,0815934419 บ านาญเขต 1 191 ม.5 ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

45 15107 นาง ล าดวน กันยาเลิศ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0897183101 บ านาญเขต 1 147 ม.12 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ36140
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โทร. หน่วย

2. (ส าหรับ สสอค.) เขียนค าร้อง ขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพด้วยตนเอง (แบบ สสอค.10)
1.ให้สมาชิกช าระเงนิคงสภาพ ประจ าปี 2564 ภายในวนัที่ 28 ม.ค. 64 

ที่อยู่

 **ข้อมูล ณ วนัที่  14 มกราคม 2564**  (เวลา 13.36 น.)

รายช่ือสมาชิก "ยังไม่ช าระ"เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือคงสมาชิกภาพประจ าปี 2564
ศูนย์ประสานงาน สสอค. , สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากดั

46 9766 นาย อรรถวทิย์ หาญสมคัร 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0868741412 บ านาญเขต 1 46 ม.4 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ36140

47 21468 นาง เกษณย์ี เจนชัย 5,240.00 0.00 5,240.00 0895784305 บ านาญเขต 1 32/1 ม.15 ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

48 4981 นาง มทัธุรี อนุสนธ์ิ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0817601739 บ านาญเขต 1 304/2 ม.8 ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

49 27431 นาย ค าวาท พิไลวงศ์ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0833658935 บ านาญเขต 1 220 ม.1 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ36170

50 27965 นาย เผ่า ทะนารี 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0813632700 บ านาญเขต 1 49 ม.2 ต.ค๕เมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ 36210

51 26580 นาย รังสรรค์ วชิาดี 5,240.00 0.00 5,240.00 0935204471 บ านาญเขต 1 53 ม.1 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ36140

52 8515 นาง กันยารัตน์ ตรีเพ็ชร 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0817098369 บ านาญเขต 1 1 ม.18 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ36170

53 23695 นาง สุวนิัย วศิาลศักดิ์ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0898469879/0936194597 บ านาญเขต 1 862 ม.1 ต.บ้งานค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

54 31524 นาย จักรวาล อัมรินทรา 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0861030877 บ านาญเขต 1 289 หมู่ 9 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ36210

55 ส31524  นาง บุศราค า รินไธสงค์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0861030877 บ านาญเขต 1 287 หมู่ 9 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ36210

56 25934 นาง ประคองศรี พงศ์โพนทอง 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0857705156 บ านาญเขต 1 205/1 หมู่ 7  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

57 26442 นาย ทวี แสงหงษ์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0810758865 บ านาญเขต 1 157 หมุ่ 10 ต.บ้านเจียง อ.ภกัดชุีมพล จ.ชัยภูม ิ36260

58 24167 นาย พจน์ ทวชีีพ 5,240.00 0.00 5,240.00 08287014939 บ านาญเขต 1 129 ม.1 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ36140

59 13034 นาย จักรี พรหมงาม 5,240.00 0.00 5,240.00 0899465196 บ านาญเขต 1 850 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ 36170

60 9310 น.ส. จ านงจิต วงศ์พรหม 5,240.00 4,820.00 10,060.00 084-5804646 บ านาญเขต 1 202 หมุ่ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000
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จ านวนเรียกเก็บ
โทร. หน่วย

2. (ส าหรับ สสอค.) เขียนค าร้อง ขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพด้วยตนเอง (แบบ สสอค.10)
1.ให้สมาชิกช าระเงนิคงสภาพ ประจ าปี 2564 ภายในวนัที่ 28 ม.ค. 64 

ที่อยู่

 **ข้อมูล ณ วนัที่  14 มกราคม 2564**  (เวลา 13.36 น.)

รายช่ือสมาชิก "ยังไม่ช าระ"เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือคงสมาชิกภาพประจ าปี 2564
ศูนย์ประสานงาน สสอค. , สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากดั

61 33719 นาย ลีลวฒัน์ ชมภูฟ้ืน 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0899459405 บ านาญเขต 1 399/228   ม.8   ต.หนองนาเเซง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

62 30305 นาย สมหมาย คะณาเนปะ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0956121503 บ านาญเขต 1 365 ม.8 ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

63 6561 นาง วราภรณ์ วงษ์จักษุ 5,240.00 0.00 5,240.00 0807983052 บ านาญเขต 1 22 หมู่ 12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ 36000

64 27966 นาง จุฑากุล ทะนารี 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0817929250 บ านาญเขต 1 49   ม.2   ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ36260

65 11352 นาง สมคดิ ชาญณรงค์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0849154911 บ านาญเขต 1 69/3 หมู่ 3 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

66 7910 นาง เรียม กกกนทา 5,240.00 0.00 5,240.00 0813217978 บ านาญเขต 1 64 หมู่ 11 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ36260

67 12391 นาง กฤษฎา บุญเงนิ 5,240.00 0.00 5,240.00 0857795018 บ านาญเขต 1 292 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

68 ส33264 นาง เกษ ทิพย์ชาติ 0.00 4,820.00 4,820.00 0930374154 บ านาญเขต 1 33 ม.4 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น  40230

69 31132 นาง เพลินพิศ แสนเสร็จ 0.00 4,820.00 4,820.00 0854975605 บ านาญเขต 1 174 ม. 2 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

70 31256 นาย เที่ยง กุลนาค 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0898484670 บ านาญเขต 1 64 ม.4 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ36170

71 ส31256  นาง อโนมา กุลนาค 5,240.00 0.00 5,240.00 0898484670 สมทบ 64 ม.4 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ36170

72 23059 นาย สงคราม หิรัญเขว้า 5,240.00 0.00 5,240.00 0868767184 บ านาญเขต 1 864 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ 36170

73 ส23059  นาง สาคร หิรัญเขว้า 5,240.00 0.00 5,240.00 0868767184 สมทบ 864 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ36010

74 32577 นาย ธนกฤษณ์ คดิฉลาด 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0874496213 อ.เมือง 451 ม.8 ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

75 31033 นาง ขวญัใจ มาตย์ค าจันทร์ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0895336874 อ.เมือง 284 ม.7 ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000
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จ านวนเรียกเก็บ
โทร. หน่วย

2. (ส าหรับ สสอค.) เขียนค าร้อง ขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพด้วยตนเอง (แบบ สสอค.10)
1.ให้สมาชิกช าระเงนิคงสภาพ ประจ าปี 2564 ภายในวนัที่ 28 ม.ค. 64 

ที่อยู่

 **ข้อมูล ณ วนัที่  14 มกราคม 2564**  (เวลา 13.36 น.)

รายช่ือสมาชิก "ยังไม่ช าระ"เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือคงสมาชิกภาพประจ าปี 2564
ศูนย์ประสานงาน สสอค. , สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากดั

76 19140 นาง สิริพันธ์ สีน้อยขาว 5,240.00 0.00 5,240.00 0854533059 อ.เมือง 198 ม.10 ต.บุ่งคล้า อ.เมือง  จ.ชัยภูม ิ36000

77 32205 นาง ศิริพร ศรีหาพล 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0899487008 อ.เมือง 121/1 ม.11 ต.นาเสียวอ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

78 24406 นาง อาภรณ์ แอ้นชัยภูมิ 5,240.00 0.00 5,240.00 0848265350 อ.เมือง 87 ม.9 ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

79 24035 นาย ถนอมจิต อินทอง 5,240.00 0.00 5,240.00 0994518136 อ.เมือง 140/4 ม.9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

80 20594 นาย สันติ สีน้อยขาว 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0879575597 อ.เมือง 198 ม.10 ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

81 31054 นาง จารุภา สมณะ 5,240.00 0.00 5,240.00 0872456510 อ.เมือง 136 ม.2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

82 30856 นาง อุบลศิลป์ อินทอง 5,240.00 0.00 5,240.00 0814705595 อ.เมือง 140/4 ม.9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

83 23187 นาย รังสฤษดิ์ อาวะบุตร 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0898457033 อ.เมือง 278 ม.7 ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ 36000

84 24949 นาย สุทธิวชัร์ อุตมะพันธ์ุ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0868708814 อ.เมือง 52/56 ซอย.โนนไฮ 5 ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

85 31744 นาย พิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ 5,240.00 0.00 5,240.00 0955897665 อ.เมือง 222/2 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

86 24380 นาย จักรเพชร พงศ์โพนทอง 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0857705598 อ.เมือง 225/1 หมู่ 7  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

87 31741 นาย นิกร กงชัยภูมิ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0800106094 อ.เมือง 425 หมู่ 2 ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

88 22085 นาง จ าเนียร ฦๅชา 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0817302473 อ.เมือง 44/1 ถ.โกษาเหล็ก ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

89 ส22085  นาย สุรศักดิ์ ฦๅชา 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0817302473 อ.เมือง 272/12 ม.7 ซอยบ้านหนองหลอด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

90 ส33567  นาง ล าไพ ฐานหมั่น 904.00 818.00 1,722.00 0810765975 อ.เมือง 230 หมู่ที่ 12 ต.บ้านเล่า  อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000
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จ านวนเรียกเก็บ
โทร. หน่วย

2. (ส าหรับ สสอค.) เขียนค าร้อง ขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพด้วยตนเอง (แบบ สสอค.10)
1.ให้สมาชิกช าระเงนิคงสภาพ ประจ าปี 2564 ภายในวนัที่ 28 ม.ค. 64 

ที่อยู่

 **ข้อมูล ณ วนัที่  14 มกราคม 2564**  (เวลา 13.36 น.)

รายช่ือสมาชิก "ยังไม่ช าระ"เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือคงสมาชิกภาพประจ าปี 2564
ศูนย์ประสานงาน สสอค. , สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากดั

91 30576 น.ส. ประทุมทิพย์ เกรียมโพธ์ิ 5,240.00 0.00 5,240.00 081-9977058 อ.เมือง 385 หมู่ 11 ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

92 ส28947  นาย วชิาติ มะสันเทียะ 904.00 0.00 904.00 0821508788 อ.ภกัดชุีมพล 46 หมู่ 5 ต าบลบ้านเจียง อ.ภกัดชุีมพล จ.ชัยภูม ิ36260

93 17390 นาง มณี บุญเพลิง 5,240.00 0.00 5,240.00 0619363838 อ.ภกัดชุีมพล 161 ม.13 ต.เจาทอง อ.ภกัดชุีมพล จ.ชัยภูม ิ36260

94 25121 นาง สุนทรีย์ แสงหงษ์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0817602962 อ.ภกัดชุีมพล 157 หมู่ 10 ต.บ้านเจียง อ.ภกัดชุีมพล จ.ชัยภูม ิ 36260

95 29651 นาง นฤมล มศีรี 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0848275059 อ.ภกัดชุีมพล 178 หมู่ 7 ต.แหลมทอง อ.ภกัดชุีมพล จ.ชัยภูม ิ36260

96 ส29651  นาย สมศักดิ์ มศีรี 5,240.00 4,820.00 10,060.00 08482745059 อ.ภกัดชุีมพล 188 หมู่ 7 ต.แหลมทอง อ.ภกัดชุีมพล จ.ชัยภูม ิ36260

97 ส27875  นาย ภสุ พงษ์ธัชณชัคุณ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0979289236 อ.ภกัดชุีมพล 166   ม.5   ต.เเหลมทอง อ.ภกัดชุีมพล จ.ชัยภูม ิ36260

98 31591 นาง ตนัตนิี ชมภูฟ้ืน 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0981020959 อ.คอนสวรรณ์ 95 ม.4 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ36140

99 31065 นาง สุดาพร จอกทอง 5,240.00 0.00 5,240.00 0897164291 อ.คอนสวรรค์ 192 ม.11 ต.โคกมั่งงอย อ.คอสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ36140

100 27014 นาง ส าอาง ศิริมนตรี 5,240.00 0.00 5,240.00 0898649233 อ.คอนสวรรค์ 67 ม.1 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ 36140

101 32244 นาง นิภาพร การนา 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0864688863 อ.คอนสวรรค์ 145 ม.6 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ36140

102 35408 นาย ไพโรจน์ ใจเกษมิ 5,240.00 0.00 5,240.00 0887124591 อ.คอนสวรรค์ 14/1 หมู่ 9 ต.โคกมั่งงอย   อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ36140

103 36683 นาย กฤษฎิ์ค าผา  ช านาญ 472.00 0.00 472.00 0833780905 อ.คอนสวรรค์ 190 หมู่ 10 ต.ช่องสามหมอ  อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูม ิ36150

104 9473 นาง อนงค์ เช้ือเจริญ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0872602700 อ.บ้านเขว้า 19/22 ม.1 ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

105 31056 นาย ไพโรจน์ มชัียภูมิ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0837459392 อ.บ้านเขว้า 70  ม.1  ต.หนองนาเเซง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ 36000
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จ านวนเรียกเก็บ
โทร. หน่วย

2. (ส าหรับ สสอค.) เขียนค าร้อง ขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพด้วยตนเอง (แบบ สสอค.10)
1.ให้สมาชิกช าระเงนิคงสภาพ ประจ าปี 2564 ภายในวนัที่ 28 ม.ค. 64 

ที่อยู่

 **ข้อมูล ณ วนัที่  14 มกราคม 2564**  (เวลา 13.36 น.)

รายช่ือสมาชิก "ยังไม่ช าระ"เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือคงสมาชิกภาพประจ าปี 2564
ศูนย์ประสานงาน สสอค. , สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากดั

106 33654 นาง นิภา ธิจิน่ 5,240.00 0.00 5,240.00 0837985998 อ.บ้านเขว้า 778 ม.14 ถ.บูรพาชัย ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ36170

107 ม33654  นาง กุหลาบ คล่องงาน 5,240.00 0.00 5,240.00 0837985998 อ.บ้านเขว้า 778 ม.14 ถ.บูรพาชัย ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ36170

108 ส35945  นาง บัวลอย ศรีภา 1,337.00 0.00 1,337.00 0857534452 อ.บ้านเขว้า 101 หมู่ 3 ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวล าภู จ.ชัยภูม ิ39000

109 ม35945  นาย วรีะชัย ศรีภา 1,337.00 0.00 1,337.00 0857534452 อ.บ้านเขว้า 101 หมู่ 3 ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวล าภู จ.ชัยภูม ิ39000

110 35945 น.ส. วรีพร ศรีภา 1,337.00 0.00 1,337.00 0857534452 อ.บ้านเขว้า 101 หมู่ 3 ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวล าภู จ.ชัยภูม ิ39000

111 23742 นาย อรุพงษ์ บ ารุงหมู่ 5,240.00 0.00 5,240.00 0857680542 อ.คอนสวรรค์ 96 หมู่ 4 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ36140

112 ส20372  นาย ดุสิต ประยูรหาญ 5,240.00 0.00 5,240.00 0819665798 อ.คอนสวรรค์ 55-56 หมู่ 13 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140

113 21706 นาง เนาวรัตน์ ศิริสุทธา 5,240.00 0.00 5,240.00 0878749639 อ.หนองบัวแดง 114 หมู่ 9 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ36210

114 23862 นาย สวย ชาดา 5,240.00 0.00 5,240.00 0862565289 อ.หนองบัวแดง 309 หมู่ 1 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ36260

115 36506 น.ส. ปิยะกาญจน์ อาจหาญ 4,825.00 0.00 4,825.00 0914166884 อ.หนองบัวแดง 240 ม.10 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

116 36632 นาย ภูวนัตถ์ ฟักบาง 3,899.00 0.00 3,899.00 0649191495 อ.หนองบัวแดง 383/113 ถนนบูรพา  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

117 28966 นาง แช่มช้อย ศิลาสูงเนิน 2,639.00 0.00 2,639.00 0815932381 อ.หนองบัวแดง 45/1 หมู่ 3 ต าบลหนองบัวแดง  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36260

118 34267 นาย ทศพร  ศรีกรินทร์ 904.00 0.00 904.00 0801570699 อ.หนองบัวแดง 319 หมู่ 1 ต.โพนทอง  อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

119 ส33068  นาย ภูวงศ์ ผวิฝาด 472.00 0.00 472.00 0801568659 อ.หนองบัวแดง 50 หมู่ 4 ต.บ้านติว้ อ.หล่มสัก จ.ชัยภูม ิ67110

120 26146 นาย ค าปอน ไสยชาติ 5,240.00 0.00 5,240.00 0853155414 อ.หนองบัวแดง 46/1 ม.4 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ36210
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2. (ส าหรับ สสอค.) เขียนค าร้อง ขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพด้วยตนเอง (แบบ สสอค.10)
1.ให้สมาชิกช าระเงนิคงสภาพ ประจ าปี 2564 ภายในวนัที่ 28 ม.ค. 64 

ที่อยู่

 **ข้อมูล ณ วนัที่  14 มกราคม 2564**  (เวลา 13.36 น.)

รายช่ือสมาชิก "ยังไม่ช าระ"เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือคงสมาชิกภาพประจ าปี 2564
ศูนย์ประสานงาน สสอค. , สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากดั

121 31476 นาย สุธน ประกายเพชร 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0908329170 อ.หนองบัวแดง 139 หมู่ 4 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

122 32957 นาย ส าเนียง คงโนนกอก 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0949017198 อ.หนองบัวแดง 98/2   ม.9   ต.นางเเดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ36210

123 ส32957  นาง เรียบ คงโนนกอก 5,240.00 0.00 5,240.00 0640132571 อ.หนองบัวแดง 98/2   ม.9   ต.นางเเดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ36210

124 27010 นาย ไพจิตร วาลย์มนตรี 5,240.00 4,820.00 10,060.00
08072248115/0610591047/0937

714238 อ.หนองบัวแดง 297 ม.12 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ36210

125 17456 น.ส. รัตตกิาล จันโสภา 0.00 4,820.00 4,820.00 0821705175 อ.หนองบัวแดง 27 หมู่ที่ 12 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ36260

126 31055 นาย วษิณุ ฉลองขวญั 5,240.00 0.00 5,240.00 0943569155 สพป.ชย.1 528/1 ต.บ้านเขวง้า อ.บ้านเขวง้า จ.ชัยภูม ิ36170

127 31589 นาย สมตั อาบสุวรรณ์ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0878795757 สพป.ชย.1 226 ม.12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูม ิ36150

128 19030 นาย สันทัด ตั้งพงษ์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0895805118 สพป.ชย.1 1/1   ม.9   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

129 24126 นาง จีรพรรณ รักเกษตร 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0827579957 ว.เทคนคิชัยภูม ิ 159/16 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

130 23944 นาย สุโรจน์ รักเกษตร 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0823192291,0627579957 ว.เทคนคิชัยภูม ิ วทิยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

131 31028 นาง เช้ือทิพย์ สุวรรณไพฑูรย์ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0837462211 ว.เทคนคิชัยภูม ิ 286 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

132 23525 นาย ยุทธนา บรรเทิงใจ 1,337.00 0.00 1,337.00 0815937960 ว.เทคนคิชัยภูม ิ 385/85 หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

133 21938 นาย พินิจ มณปีระดษิฐ์ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0897215880 เทศบาล 46 ม.9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

134 23415 นาง สุภตัรา ดเิรกศิริ 5,240.00 0.00 5,240.00 0816602660 เทศบาล 32/3 ม.9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ 36000

135 32691 นาง สุวคนธ์ นเรกุล 5,240.00 0.00 5,240.00 0817254796 เทศบาล 240 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000
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จ านวนเรียกเก็บ
โทร. หน่วย

2. (ส าหรับ สสอค.) เขียนค าร้อง ขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพด้วยตนเอง (แบบ สสอค.10)
1.ให้สมาชิกช าระเงนิคงสภาพ ประจ าปี 2564 ภายในวนัที่ 28 ม.ค. 64 

ที่อยู่

 **ข้อมูล ณ วนัที่  14 มกราคม 2564**  (เวลา 13.36 น.)

รายช่ือสมาชิก "ยังไม่ช าระ"เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือคงสมาชิกภาพประจ าปี 2564
ศูนย์ประสานงาน สสอค. , สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากดั

136 19409 นาง ประภาวรรณ ผลสนอง 5,240.00 0.00 5,240.00 0896275610/09466445226 เทศบาล. 272/7 ม.15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

137 10585 นาง ส าลี ปองชัยภูมิ 5,240.00 0.00 5,240.00 0898471883 กศน. 126 ม.1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

138 32412 นาย ประพรรณ์ ขามโนนวดั 5,240.00 0.00 5,240.00 0901976548 กศน. 86/6   ม.2   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

139 29916 นาย อนันต์ ศรีวงษ์ชัย 5,240.00 0.00 5,240.00 0934243330 กศน. 299/6 ม.3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

140 ส29916  นาง พันนิพา ศรีวงษ์ชัย 5,240.00 0.00 5,240.00 0934243330 สมทบ 299/6 ม.3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

141 25203 นาย ปัญญา เต็งชัยภูมิ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0957965691 หน่วยพิเศษ 109 หมู่ 3 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

142 33760 นาย ชาญ ค าป้อง 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0972394441 หน่วยพิเศษ 143 ม.4 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูม ิ36190

143 29921 นาง เอีย่มละออ ภาระจร 5,240.00 0.00 5,240.00 0898468719 หน่วยพิเศษ 381/82 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

144 18394 น.ส. วลัดดา ค าจุมพล 5,240.00 0.00 5,240.00 0824936591 หน่วยพิเศษ 179/5 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

145 9505 นาย พนม จีเ้พชร 5,240.00 0.00 5,240.00 - หน่วยพิเศษ 256 ม.1 ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ 36000

146 12869 นาง สุพัตรา ชุ่มเมืองปัก 5,240.00 0.00 5,240.00 0819674258,0819477130 หน่วยพิเศษ 42/5 ม.1 ต. บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูม ิ36230

147 25094 นาย วุฒิชัย พงษ์นารินทสุทธ์ิ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0866621460 หน่วยพิเศษ 110/5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

148 26229 นาย สมาน เวยีงปฎิ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0872498817 หน่วยพิเศษ 28 ม.2 ต.กวางโจน อ.ภูเขยีว จ.ชัยภูม ิ36110

149 34917 นาง ยุภดี สงวนพงษ์ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0894259922 ม.ราชภฏั 29/1 หมู่ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

150 33559 น.ส. อรอุมา ไชยเศรษฐ 1,337.00 0.00 1,337.00 0823041155 ว.ชัยภูมิบริหารธุรกิจ 264 หมู่ 4 ถ.โนนสาทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000
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จ านวนเรียกเก็บ
โทร. หน่วย

2. (ส าหรับ สสอค.) เขียนค าร้อง ขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพด้วยตนเอง (แบบ สสอค.10)
1.ให้สมาชิกช าระเงนิคงสภาพ ประจ าปี 2564 ภายในวนัที่ 28 ม.ค. 64 

ที่อยู่

 **ข้อมูล ณ วนัที่  14 มกราคม 2564**  (เวลา 13.36 น.)

รายช่ือสมาชิก "ยังไม่ช าระ"เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือคงสมาชิกภาพประจ าปี 2564
ศูนย์ประสานงาน สสอค. , สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากดั

151 36610 นาย ทัตตกิร จ าเริญธรรม 904.00 0.00 904.00 0818749735 สนง.วฒันธรรม 90/1 หมู่ 5 ต.บุ่งคล้า  อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

152 27616 นาง พิมพ์วรา กิตสุิขพัฒน์กุล 5,240.00 4,820.00 10,060.00 081769*0229 สนง.วฒันธรรม 666/46   ม.25   ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

153 28442 นาย ณรงศักดิ์ อ้อทอง 5,240.00 0.00 5,240.00 0817250486 สนง.พระพุทธศาสนา 385/16 ม.9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ 36000

154 1358 นาง รุจิกาญจน์ ฐิตินันท์ทองธนา 0.00 4,820.00 4,820.00 0849601890 -  279 หมู่ 4  ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000



 
 

 
 

 

 

 

                                          เขียนที.่...................................................... 

                                                                  วันที.่........เดอืน.....................พ.ศ............... 
 

เรื่อง   ขออุทธรณค์ืนสมาชิกภาพ  
 

เรียน นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทย  
 

ด้วย ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ............ปี เลขฌาปนกจิ.............................. 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์........................................................................จ ากดั เลขสมาชิกสหกรณ์......................... 

เข้าเป็นสมาชิก สสอค. รอบที.่............................. เลขบัตรประชาชน .......................................................................                                           

มีความประสงค์ขออุทธรณค์ืนสมาชิกภาพด้วยเหตผุล....................................................................... 

และอยู่ในเงื่อนไขได้สทิธิ์ย่ืนอุทธรณ์ตามข้อบังคับสมาคม   

 ข้าพเจ้าประสงค์จะ ขออุทธรณ ์โดยยินดปีฏบิัตติามเงื่อนไขทีส่มาคมก าหนดทุกประการ  ดงัน้ี 

 (  ) ข้าพเจ้า ยืน่ค ำขออุทธรณคื์นสมำชิกภำพ สสอค . 

 (  ) ข้าพเจ้าได้ช าระค่าบ ารุงรายปี และเงนิสงเคราะห์ส าหรับปีปัจจุบัน เป็นเงนิทั้งสิ้น.......................บาท         

  (  ) ข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาของสมาคมโดยไม่มีเงื่อนไข หรือโต้แย้งแต่อย่างใด  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

    

                  (ลงช่ือ)                                    ผู้ขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพ 

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

 

 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ บ้านเลขที.่...........หมู่ที.่.........ถนน................................ต าบล.................................

อ าเภอ.........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.................โทรศพัทมื์อถือ..............................  

-------------------------------------------------------------------------- 
 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ท่ีศูนยป์ระสำนงำน 

รับค าร้องขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพของ นาย/นาง/นางสาว.............................................................................

เม่ือวันที.่.............เดอืน.......................................พ.ศ...................... พร้อมตรวจสอบเอกสารดังน้ี 

(  ) 1. หนังสอืขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพ 

(  ) 2. เงนิค่าบ ารุงรายปีและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  จ านวน ........................... บาท 

 

ลงช่ือ ..........................................................        

             เจ้าหน้าทีศู่นย์ประสานงาน 

 

ลงช่ือ ........................................................... 

                            ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน 

สสอค.10 


