
สสอค สส.ชสอ. รวม

1 19017 นาง จีราพร เหมือนพันธ์ุ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0902359823 บ านาญ สพม.30 254/14 หมุ่ 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

2 33709 นาย พุฒิพงศ์ เเสงฤทธ์ิ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0819970867 บ านาญ สพม.30 19-29   ม.11   ต.บ้านตาล  อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

3 8083 นาย วจิิตร สูงชัยภูมิ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0878692882 บ านาญ สพม.30 299/112 ม.7 ซ.7 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ36000

4 30376 นาง สมมุ่ง นาสมตรึก 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0637720006 บ านาญ สพม.30 84 ม.2 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140

5 15121 นาย องอาจ ธรรมะ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0846065309,0875614847 บ านาญ สพม.30 320 ม.2 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

6 21412 นาย โสโชค สู้โนนตาด 5,240.00 0.00 5,240.00 0810608850 บ านาญ สพม.30 65   ม.12   ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170

7 19929 นาง กลัยา วรรณพงศ์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0817604003 บ านาญ สพม.30 208 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

8 30756 นาย อุทัย เขียงค า 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0835387902 บ านาญ สพม.30 239 ม.11 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  36150

9 26611 นาง ธิดารัตน์ ส ารวล 0.00 4,820.00 4,820.00 0885950323 อ.จัตุรัส 65 หมู่ 5 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ  36130

10 บ11047  น.ส. กฤตยา ระววิรรณ 5,240.00 0.00 5,240.00 0878714555 อ.จัตุรัส 497 หมู่ 2 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  36130

11 11732 นาง ดาหวนั พิมพ์ศรี 5,240.00 0.00 5,240.00 0872451455 อ.จัตุรัส 495 ม.11 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  36130

12 11654 นาย ส าลี พิมพ์ศรี 5,240.00 0.00 5,240.00 0850170131 อ.จัตุรัส 495 ม.11 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  36130

13 11047 นาง รุ่งทิวา ระววิรรณ 5,240.00 0.00 5,240.00 0878714555 อ.จัตุรัส 407 หมู่ 2 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

14 33880 น.ส. ศรัญญา ผาเบ้า 5,240.00 0.00 5,240.00 0625164429 อ.จัตุรัส 16 หมู่ 10 ต.กดุน า้ใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  36160
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15 22742 นาง จิระพรรณ สินสม 5,240.00 0.00 5,240.00 0810662020 อ.จัตุรัส 42 ม.5 ต.กดุน า้ใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

16 13178 นาง เพ็ญจันทร์ สิงหเสม 5,240.00 0.00 5,240.00 0895833899 บ านาญเขต 3 135/2 ม.2 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

17 31755 นาง ภัทรภร ช านาญสิงห์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0969087098,0930925197 บ านาญเขต 3 274 ม.2 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

18 16953 นาย ยุทธ จันดบีาง 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0610754458 บ านาญเขต 3 805 ม.1 ต.นายางกลกั อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

19 16608 นาย สมพิศ เขตจัตุรัส 5,240.00 0.00 5,240.00 0973353739 บ านาญเขต 3 137/3 ม.1 ต.ท่ากบู อ.ทรัพย์ใหญ่  จ.ชัยภูมิ 36130

20 28528 นาย เรณู พลเสนา 5,240.00 0.00 5,240.00 0959646256 บ านาญเขต 3 309/2 ม.1 ต.บ้านเพชร อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ 36160

21 2602 นาย แคล้ว ประสานเนตร 5,240.00 0.00 5,240.00 0889929584,0908375731 บ านาญเขต 3 92 ม.9 ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

22 24086 นาง นิภาพร บัวสาลี 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0862530615 บ านาญเขต 3 325/1 ม.1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

23 7673 นาง กศุล ชาญสูงเนิน 5,240.00 0.00 5,240.00 0867184563 บ านาญเขต 3 32 ม.4 ต.บ้านตาล อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

24 3908 นาย สุนทร ชาญสูงเนิน 5,240.00 0.00 5,240.00 0897110251 บ านาญเขต 3 32/2 ม.4 บ้านตาล อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

25 30024 นาย อภิรักษ์ อคัรจันทร์ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0615515015 บ านาญเขต 3 96 ม.10 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

26 4611 นาย ร าพรวน ประทุมแก้ว 5,240.00 0.00 5,240.00 0621747468 บ านาญเขต 3 201 ม.1 ต.ล าสนธิ อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี 15190

27 12333 นาย สมชัย เคนจัตุรัส 5,240.00 0.00 5,240.00 0902933455 บ านาญเขต 3 602 ม.6 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

28 26814 นาย สมพล ประเสริฐศรี 5,240.00 0.00 5,240.00 - บ านาญเขต 3 29/3 ม.3 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
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29 21481 นาย ธิติชัย อยู่ภักดี 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0833876772 บ านาญเขต 3 94 ม.14 ต.บ้านเพชร อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

30 29363 นาย สุวรรณ์ คงศิลป์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0926902496 บ านาญเขต 3 11 ม.8 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

31 15975 นาง มงคล เส่ียงบุญ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0883782213 บ านาญเขต 3 320 ม.5 ต.กดุน า้ใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

32 ส15975  นาย พิทยา เส่ียงบุญ 5,240.00 0.00 5,240.00 0883782213 สมทบ 320 ม.5 ต.กดุน า้ใส  อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

33 5404 นาง ประยูร เฟ่ืองตระกลู 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0862589755 บ านาญเขต 3 709 ม.10 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

34 13558 นาย ปีฎก กองแก้วกาเหรียญ 5,240.00 0.00 5,240.00 0902615709 บ านาญเขต 3 256 ม.1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

35 13955 นาย สามิตร ชัยเพ็ชร 5,240.00 0.00 5,240.00 0854467948/0801619820 บ านาญเขต 3 112 ม.4 ต.บ้านเขวง้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170

36 27865 นาย ประมวล วนัวาน 5,240.00 4,820.00 10,060.00 08917090240 บ านาญเขต 3 483 ม.6 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

37 24748 นาย ไสว พรมพาน 5,240.00 0.00 5,240.00 0898467581/0872611015 บ านาญเขต 3 233/1 ม.16 ต.วงัตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

38 32776 นาง ละมุน อิ่มวเิศษ 5,240.00 0.00 5,240.00 0812824610 บ านาญเขต 3 4/1-2 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

39 ส28529  นาย วุฒิฤกษ์ เเพ่งกลิ่น 5,240.00 0.00 5,240.00 0952635922 บ านาญเขต 3 249   ม.1   ต.บ้านตาล อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  36160

40 32781 นาง สมศรี อิ่มวเิศษ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0818793323 บ านาญเขต 3 5 หมู 11 ต.หัวทะเล อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36160

41 30571 นาย ประยุทธ เฮ้าชัยภูมิ 5,240.00 0.00 5,240.00 0872585199 บ านาญเขต 3 20 หมุ่ 4 ต.บ้านเพชร อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

42 11000 นาย ธนรัตน์ คณาศักดิ์ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0895793662 บ านาญเขต 3 157/1 ม.1 ต.บ้านตาล อ.บ าเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ 36160
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43 24759 นาง เสาวลกัษณ์ ตั้งพงษ์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0862481566 บ านาญเขต 3 333/1 หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

44 บ30024  น.ส. พรชนิกา อคัรจันทร์ 5,240.00 0.00 5,240.00 0615515015 บ านาญเขต 3 1/145 หมุ่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.ชัยภูม ิ30000

45 33652 นาง บ าเพ็ญ โม่งใส 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0898473221 บ านาญเขต 3 100/3 หมู่ 3 ต.กดุน า้ใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  36130

46 27505 นาง บรรจงจิต บุญเทียม 5,240.00 0.00 5,240.00 0872537132 บ านาญเขต 3 31 ม.13 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

47 8613 นาย นิพนธ์ เสาโกมุท 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0878745295 บ านาญเขต 3 186 ม.1 ถ.หัวทะเล-บ้านงิว้ ต.บ้านตาล  อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูม ิ  36160

48 25290 นาย สมบูรณ์ สิงห์ลา 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0973420829 บ านาญเขต 3 265/1 หมู่ 2 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

49 27655 นาย ประสิทธ์ิ คุณช่ืน 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0981984645 บ านาญเขต 3 46/1   ม.2   ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ  36130

50 17293 นาง ส าราญ ทองพิมพ์ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0810180017 บ านาญเขต 3 229/16   ม.2   ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  36130

51 12892 นาย ณรงค์ ศรีชัยปัญหา 5,240.00 0.00 5,240.00 0821568374 บ านาญเขต 3 40/2   ม.18   ต.หนองบัวระเหว อ.หนอบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

52 27308 นาง สมบัติ ปลายชัยภูมิ 5,240.00 0.00 5,240.00 0956012542 บ านาญเขต 3 289ข ถนนเมืองเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

53 34476 นาง ชนานันท์ ทองแสง 5,240.00 0.00 5,240.00 0956048429 สพม.30 61 ม.12 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140

54 20084 นาง กานต์พิชชา เพชรประไพ 5,240.00 0.00 5,240.00 0935494474,0943851942 สพม.30 79 ม.12 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

55 13534 นาย อมัพร ผานาค 5,240.00 0.00 5,240.00 0816008074 สพม.30 484 ม.2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

56 30616 นาง สุภาภรณ์ พรหมนา 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0981051626 สพม.30 52/389 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  36000
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รายช่ือสมาชิก "ยังไม่ช าระ"เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือคงสมาชิกภาพประจ าปี 2564
ศูนย์ประสานงาน สสอค. , สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากดั
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จ านวนเรียกเก็บ

โทร. หน่วย

57 35159 นาง วรรณธิดา ก าเนิดบุญ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 02943542356 สพม.30 40/2 หมู่ 2 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

58 32031 นาย ละออง แกมค า 5,240.00 0.00 5,240.00 0812829537 สพม.30 260 หมู่ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

59 34074 นาง วริิยะสมร บัวทอง 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0895816136 สพม.30 588/2 ม.9 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

60 33980 นาย ชาญชัยไกรลาส แก้วศิริ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0897218554 สพม.30 246/1 หมู่ 9 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมฐุรณ์ จ.ชัยภูมิ  36120

61 31216 นาง กรพินธ์ุ วงศ์รัตนชัย 5,240.00 0.00 5,240.00 0833724348 สพม.30 15/28   ม.2   ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  36130

62 25112 นาย บรรหาร เจ๊กนอก 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0966930832 สพม.30 69 ม.3 ต.ลุ่มล าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170

63 34321 นาย ชนะศึก โพธ์ินอก 5,240.00 0.00 5,240.00 0951649465 สพม.30 251 ม.5 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130

64 35212 น.ส. กาญจนา พรหมศร 5,240.00 0.00 5,240.00 0841693594 สพม.30 247  ม.3  ต.สามแยก อ.วเิชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 36260

65 33802 นาง ชฎารัตน์ พิมสิม 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0935408463 สพม.30 194 ม.12 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140

66 36343 นาย สุรชัย ศรีจาด 5,240.00 0.00 5,240.00 0931040709 สพม.30 50 ม.8 ต.ช่องแมว อ.ล าทะแมนชัย จ.นครราชสีมา  30270

67 34901 นาย ภูริ บานทอง 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0918655090 สพม.30 26/34 ถนนวจี  ต าบลหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  67110

68 34907 นาง สมคดิ วนัดี 1,337.00 0.00 1,337.00 0890439586 สพม.30 1171 หมู่ 1 ต.นายางกลกั  อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36000

69 ส34786  นาย ธีระ เลศิอาวุธ 904.00 0.00 904.00 0837309753 สพม.30 128 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140

70 29657 นาง สมพิศ ทิพย์สุนา 904.00 0.00 904.00 0878801669 สพม.30 49 หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านโสก  อ.คอนสวรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
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71 ส36177  นาง ส าเนียง ภูมิมะนาว 472.00 0.00 472.00 0918285575 สพม.30 58/1 ม.6 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

72 37143 นาง บุญนิษฐ์สา  ช านาญ 472.00 0.00 472.00 0613169968 สพม.30 190 หมู่ 10 ต.ช่องสามหมอ  อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

73 34905 นาย นาวี พูดขุนทด 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0890511277 สพม.30 219 ม.15 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

74 33187 นาง ลดัดา ไล้ทอง 5,240.00 0.00 5,240.00 0892367173 อ.เทพสถิต 199 ม.11 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140

75 10485 นาย วรัิช ชุ่มเมืองปัก 5,240.00 0.00 5,240.00 0819477130 อ.เทพสถิต 183 ม.10 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

76 31093 นาง ลดัดาวลัย์ ทองบริสุทธ์ิ 5,240.00 0.00 5,240.00 0854170050 อ.เทพสถิต 400 ม.2 ต.นายางกลนัก อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130

77 22350 นาย ปฎิวตัิ เทียบอุ่น 5,240.00 0.00 5,240.00 0898467363 อ.เทพสถิต 1002 หมู่ 1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

78 27860 นาง อรุณ ค้าโค 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0818797749 อ.เทพสถิต 1232 หมู่ 1 ต.นายางกลกั อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

79 35238 นาย สมชัย วาจาน้อย 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0801660274 อ.เทพสถิต 86 หมู่ 14 ต.กดุชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

80 27277 นาง กญัญ์ณณฏัฐ์ จุลอกัษร 5,240.00 4,248.00 9,488.00 0624628946 อ.หนองบัวระเหว 680   ม.6   ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

81 16408 นาย หาญ ดเิรกศิลป์ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0812655301 อ.หนองบัวระเหว 7/2 หมู่ 10 ต.นายางกลกั อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

82 25666 นาย วรีพล พิลาจันทร์ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0843530282 อ.หนองบัวระเหว 82   ม.4   ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  36250

83 32026 นาย อรุณชัย ชัยภักดี 0.00 4,820.00 4,820.00 0844111059 อ.หนองบัวระเหว 159 หมู่ 5 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวรระเหว จ.ชัยภูมิ  36250

84 18609 นาย ปรีชา ไทยแท้ 2,639.00 0.00 2,639.00 0899497102 อ.บ าเหน็จณรงค์ 115 หมู่ 7 ต าบลโคกเพชรพัฒนา อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  36160
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85 36745 นาย พฤษพล กว้างนอก 2,204.00 0.00 2,204.00 0611513842 อ.บ าเหน็จณรงค์ 39 หมู่ 6 ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวดัชัยภูมิ 

86 28004 นาง นงลกัษณ์ เกตุชัย 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0962178520 อ.บ าเหน็จณรงค์ 206 ม.11 ต.บ้านตาล อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  36160

87 13779 นาง บุญสม เสาโกมุท 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0801541736 อ.บ าเหน็จณรงค์ 186 ม.1 ถ.หัวทะเล-บ้านงิว้ ต.บ้านตาล  อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูม ิ  36160

88 26947 นาง พรทิพย์ วงศ์ขันติกลุ 5,240.00 0.00 5,240.00 0899245281 อ.บ าเหน็จณรงค์ 287 ม.2 ต.บ้านเพชร อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  36160

89 20444 นาย สายทอง แตงทิพย์ 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0898471956 สพป.ชย.3 54/1 ม.1 ต.บ้านชวน อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

90 22505 นาง จตุพร จันทร์น า้ใส 5,240.00 4,820.00 10,060.00 0895850857 สพป.ชย.3 408/2   ม.2   ต.บ้านกอก  อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

91 33766 นาง อารี ศรีไตรภพ 5,240.00 0.00 5,240.00 0894241204 อ.เนินสง่า 116/1 ม.11 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000



 
 

 
 

 

 

 

                                          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 


