
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั

เรื$อง  ผลการพจิารณา

 ตามที�สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกัด ได้ประกาศ
ใหส้มาชิกยื�นใบสมคัรขอรับเงินสวสัดิการสาํหรับสมาชิกโสด ประจาํปี 
 บดันี+  คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 
ไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้มีมติอนุมติั

ที$ ชื$อ - สกุล 

1 น.ส.นงคราญ  เจริญศรี 
2 น.ส.พรทิพย ์ สุวรรณแสนทวี
3 น.ส.ชุติภณัฑ์  ธานี 
4 นายวรีะพงศ ์ ทองโส 
5 น.ส.ทศันาภรณ์  เตชะคุณารักษ์
6 นายบญัชา  โชติรัตน์ 
7 น.ส.กรรณิการ์  แจง้ไพศาล
8 น.ส.ปานสวาท  ดาํรงสิทธิ:
9 น.ส.วาสนา  ตงัคโณบล 

10 น.ส.เอื+อมพร  สายเสมา 

11 น.ส.ฐิติรัชช์  ไตรวฒันธงไชย
12 น.ส.เจนกีฬา  ไหวจิ+งหรีด
13 น.ส.วสันต ์ กลัยางาม 
14 นายขรรคช์ยั  ทวธีนวาณิชย์
15 น.ส.วณัณิตา  นนัตะโรหิต

16 น.ส.อาํนวยพร  บุตรโท 
 

 จึงขอประกาศใหส้มาชิกทราบโดยทั�วกนั
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั

เรื$อง  ผลการพจิารณาสวสัดิการสําหรับสมาชิกโสด ประจําปี 
 

ตามที�สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกัด ได้ประกาศ
เงินสวสัดิการสาํหรับสมาชิกโสด ประจาํปี 25

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 40 ในคราวประชุมครั+ งที� 
มีมติอนุมติัใหส้มาชิกไดรั้บเงินสวสัดิการสาํหรับสมาชิกโสดประจาํปี 

เลข

ทะเบียน 
หน่วยงาน 

2486 บาํนาญ สพป.อบ.3 
สุวรรณแสนทว ี 2633 บาํนาญ สพป.อบ.4 

6051 ร.ร.เดชอุดม สพม.29
6228 อ.เดชอุดม สพป.อบ.

เตชะคุณารักษ ์ 6343 บาํนาญ สพม.29 
6612 บาํนาญ สพม.29 

แจง้ไพศาล 6772 ร.ร.วิจิตราพิทยา สพม

ดาํรงสิทธิ:  6799 บาํนาญ  อบจ.อุบลราชธานี

 6891 ร.ร.เบญ็จะมะมหาราช
7027 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ

อุบลราชธานี สพม.29 

ไตรวฒันธงไชย 7048 ร.ร.หว้ยขะยงุวิทยา สพม

ไหวจิ+งหรีด 7180 พนกังานราชการ สพป.อบ

7432 บาํนาญ สพม.29 
ทวธีนวาณิชย ์ 7560 ร.ร.พิบูลมงัสาหาร 
นนัตะโรหิต 7578 สาํนกังานพระพทุธศาสนา

จงัหวดัอุบลราชธานี 

 7586 ร.ร.เขมราฐพิทยาคม สพม

จึงขอประกาศใหส้มาชิกทราบโดยทั�วกนั 

ประกาศ  ณ วนัที�   25  กรกฎาคม พ.ศ.  2561 

                             (นายธวชัชยั   จนัดี
                              ประธานกรรมการ

                             สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั 

สวสัดิการสําหรับสมาชิกโสด ประจําปี 2561 

ตามที�สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกัด ได้ประกาศ
2561 ระหวา่งวนัที� 1 - 29 มิถุนายน 2561  นั+น

คราวประชุมครั+ งที� 10/2561 เมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม 2561                     
สวสัดิการสาํหรับสมาชิกโสดประจาํปี 2561 ดงัรายชื�อต่อไปนี+

อายุ 

(ปี) 

อายุการเป็นสมาชิก 

ณ 30 มิถุนายน 2561 

จํานวนเงิน

(

 68 32  ปี  2  เดือน 3,000
 64 32  ปี   -  เดือน 3,000

29 53 22  ปี  9  เดือน 3,000
.5 52 21  ปี  3  เดือน 3,000

63 20  ปี  6  เดือน 3,000
64 18  ปี  11  เดือน 3,000

สพม.29 53 16  ปี  6  เดือน 3,000
ราชธานี 58 16  ปี  2  เดือน 3,000

เบญ็จะมะมหาราช  52 15  ปี  3  เดือน 3,000
เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ- 59 13  ปี  7  เดือน 3,000

สพม.29 57 13  ปี  -  เดือน 3,000
อบ.5 54 12  ปี  1  เดือน 3,000

62 11  ปี  7  เดือน 3,000
53 10  ปี  8 เดือน 3,000

สาํนกังานพระพทุธศาสนา- 59 10  ปี  5  เดือน 3,000

สพม.29 59 10  ปี  5  เดือน 3,000

ธวชัชยั   จนัดี) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั 

ตามที�สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกัด ได้ประกาศ               
นั+น 

2561                     
ดงัรายชื�อต่อไปนี+  

จํานวนเงิน 

(บาท) 

3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 

3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 

3,000 


