
 

                                      

ประกาศ  

ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั 

ฉบบัท่ีพิเศษ 2/2564 

เร่ือง  รายช่ือสมาชิกยงัไม่ไดช้ าระเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ประจ าปี 2564  

(ตดัยอดเวลา 12.00 น. ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2564) 

****************************************** 

 ตามท่ี  ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  ไดแ้จง้เรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบ ารุงรายปี ส าหรับสมาชิกรายเก่า ประจ าปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) และ กองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (กสธท.) นั้น   

 ในการน้ี  ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั  ได้ด าเนินการ

ช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจ าปี 2564 ให้เป็นท่ีเรียบร้อยบางส่วน และยงัมีรายช่ือท่ียงัไม่ได้ช าระเงิน

สงเคราะห์ล่วงหนา้ประจ าปี  2564  (ตดัยอดเวลา 12.00 น. ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2564) ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศ   

 ทั้ ง น้ี   ขอให้ ผู ้ ท่ี มี ราย ช่ือดังก ล่ าวโปรดด าเนินการด่วน  ภ ายใน วัน ศุ ก ร์ที่  8  ม ก ราค ม  2564                                   

ก่อนเวลา 12.00 น.  หากท่านไดด้ าเนินการแลว้ตอ้งขออภยัมาท่ีน้ี  
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 
 

         
(ดร.รติ บุญมาก) 

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการศูนย ์

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 



ล ำดบั เลขณำปนกจิ ประเภท ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ เลขสหกรณ์ สังกดั เรียกเกบ็เพิ่ม

1 163639 สามญั นาง เจษฎา โง่นแน่น 01452 รพ.สุวรรณคูหา 1,475.00       

2 146113 สมทบสหกรณ์ นาย สุริยา เมืองนาง 02019 รพท. 15.00            

3 66379 สามญั นาง อภิญญา ฝางแกว้ 02089 บ านาญ 1,495.00       

4 146118 สามญั นางสาว สิริบงัอร ป่ินค า 02173 สสอ.นากลาง 890.00          

5 86125 สมทบสหกรณ์ นาง ดวงจนัทร์ วิเชียรสมทุร 02362 บ านาญ 2,315.00       

6 190759 สามญั นาย รังสรร คงกระเรียน 02436 รพ.นากลาง 1,963.00       

7 195583 สามญั นางสาว ศศิภรณ์ ศรีภูธร 02472 รพ.ศรีบุญเรือง 2,465.00       

8 166631 สมทบ(บิดา) นาย เหลง็ บุตรรัตนะ 02511 รพท. 743.00          

9 185186 สมทบสหกรณ์ นางสาว จุไรพร ดวงทิพยจ์นัทร์ 02653 รพ.นากลาง 2,252.00       

10 195620 สมทบสหกรณ์ นาง ปัทมา เกษโพนทอง 02708 สสอ.เมือง 1,300.00       

11 219867 สมทบสหกรณ์ นาย ไสว บุญเรือน 02751 รพท. 798.00          

12 140369 สมทบ(บิดา) นาย ไพฑูรย์ สุดสนธ์ 02774 รพท. 1,995.00       

13 140370 สมทบสหกรณ์ นาง หนูทรัพย์ สุดสนธ์ิ 02775 รพท. 1,995.00       

14 146134 สมทบ(คูส่มรส)นาง ปรียนนัท์ สุวรรณทา้วเทวญั 02833 รพท. 3,425.00       

15 153168 สมทบ(คูส่มรส)นาย ช านาญ จ านงคศ์าสตร์ 02914 รพท. 2,161.00       

172975 สมทบ(มารดา) นาง รัชนี บุญเฉลียว 03050 สมทบ.เมือง 3,826.00       

17 172974 สมทบ(บิดา) นาย รักแดน บุญเฉลียว 03051 สมทบ.เมือง 3,853.00       

18 195624 สามญั นางสาว ภาณุมาส โนนทอ้น 03085 รพท. 2,696.00       

19 166632 สมทบ(มารดา) นาง ค าแปลง บุตรรัตนะ 03207 รพท. 4,175.00       

20 197976 สมทบ(คูส่มรส)นาง จิสนา กนัหา 03216 บ านาญ 4,205.00       

22 210009 สามญั นาย กมลชยั ท่อนค า 03354 รพ.โนนสงั 3,749.00       

23 221729 สามญั นางสาว วรรณิภา ผกูพนั 03356 รพท. 144.00          

24 105137 สมทบสหกรณ์ นาย วิชิต รวมวงษ์ 03474 รพท. 4,520.00       

26 55961 สามญั นาง พชัรินทร์ แพงไข่ สมทบ.รพ นากลาง 4,520.00       

27 73231 สมทบสหกรณ์ นางสาว สุธิดา แกว้กา สสอ.นากลาง 4,520.00       

28 86139 สมทบสหกรณ์ นาย สถิตย์ ยอดพรมทอง สมทบ.รพท. 4,520.00       

29 100406 สมทบสหกรณ์ นาง นุชณี พิมพิสาร รพ.สุวรรณคูหา 4,520.00       

30 100408 สมทบสหกรณ์ นาย อนตัตศาสตร์ อุย้เลิศ สสจ. 4,520.00       

31 108707 สามญั นาย วีระพงษ์ นนัตะนยั สสจ. 4,520.00       

32 108649 สมทบสหกรณ์ นาย สมพร จอ้ยภูเขียว สมทบ.รพท. 4,520.00       

33 108669 สมทบสหกรณ์ นาย ชาญยทุธ ศรีสุข สมทบ.รพท. 4,520.00       

34 114904 สมทบสหกรณ์ นาง รัตนาภรณ์ กั้นกางกลู สสจ. 4,520.00       

35 114901 สมทบสหกรณ์ นาง ทองดี ภูถมทอง สมทบ.สสอ.สุวรรณคูหา 4,520.00       

36 119588 สมทบสหกรณ์ นาย สุวฒัน์ ภูมิโคกรักษ์ สมทบ.รพ.ศรีบุญเรือง 4,520.00       

สมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขไทย (สสธท.)

รำยช่ือสมำชิกที่ยังไม่ได้ช ำระเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำประจ ำปี 2564



ล ำดบั เลขณำปนกจิ ประเภท ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ เลขสหกรณ์ สังกดั เรียกเกบ็เพิ่ม

สมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขไทย (สสธท.)

รำยช่ือสมำชิกที่ยังไม่ได้ช ำระเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำประจ ำปี 2564

37 119582 สมทบสหกรณ์ นาย ประภาส แสงเลิศ สมทบ.รพ.ศรีบุญเรือง 4,520.00       

38 119694 สามญั นาง กรรณิการ์ จุณณานนท์ สมทบ.รพ.ศรีบุญเรือง 4,520.00       

39 119695 สามญั นาย นภกลุ แสนกระจาย หมดสมาชิกภาพ 270.00          

40 119685 สามญั นาง ชาญานิน นนพิภกัด์ิ สมทบ.รพ.ศรีบุญเรือง 4,520.00       

41 119565 สามญั นาง ภาระณี แกว้ชูช่ืน รพ.ศรีบุญเรือง 4,520.00       

42 119741 สามญั ว่าท่ีร้อยตรี เจตนิพิฐ สุวรรณไกรษร โอนยา้ยสงักดั 4,520.00       

43 140363 สมทบ(คูส่มรส)นาย สมหมาย หลอดศรีสงฆ์ สมทบ รพ.นากลาง 4,520.00       

44 140364 สมทบ(มารดา) นาง สมพงษ์ วรรณพฤกษ์ รพท. 4,520.00       

45 140365 สมทบ(คูส่มรส)นาย โพธ์ิทอง โทแกว้ สมทบ.รพ.ศรีบุญเรือง 4,520.00       

46 140403 สามญั นาง ชญัญาภคั ธนบดีบูรณ์ สมทบ.รพท. 4,520.00       

47 146140 สมทบ(มารดา) นางสาว ประสาร สิงคาม สมทบ.รพท. 4,520.00       

48 146142 สมทบ(มารดา) นาง เสถียร ยอดย ั้ง สสอ.นากลาง 4,520.00       

49 146114 สมทบ(คูส่มรส) ร้อยต ารวจตรีชาตรี ปัดถา สมทบ.สสอ.ศรีบุญเรือง 4,520.00       

50 149393 สมทบ(คูส่มรส)นาย ไมตรี ป่ินค า สมทบ.สสอ.นากลาง 4,520.00       

51 149407 สมทบ(บิดา) นาย ทองแดง อาจหาญ ลาออกจากราชการ 4,520.00       

52 149408 สมทบ(มารดา) นาง จูมทอง อาจหาญ ลาออกจากราชการ 4,520.00       

53 149370 สมทบ(มารดา) นาง บวัเรียน สุวิชยั สมทบ.สสอ.นาวงั 4,520.00       

54 152616 สมทบ(บิดา) นาย สุชาติ อาจศตัรู สมทบ.รพท. 4,520.00       

55 153179 สามญั นางสาว แสงอรุณ ศรีทะ สมทบ.รพท. 4,520.00       

56 153964 สมทบ(คูส่มรส)นางสาว เพียงทิพย์ โหมง่พฒุ สมทบ.รพ.สุวรรณคูหา 4,520.00       

57 156163 สมทบ(มารดา) นาง ค าผล แสงตุ่น สมทบ.รพท. 4,520.00       

58 156164 สมทบ(คูส่มรส)นาง ประยงค์ บุญหลาย บ านาญ 4,520.00       

59 156168 สมทบ(บิดา) นาง ละอองดาว ศรีภูธร สมทบ.รพ.ศรีบุญเรือง 4,520.00       

60 156824 สามญั นาง ณัฐกฤตา ชาวดอน โอนยา้ยสงักดั 4,520.00       

61 158436 สมทบ(มารดา) นาง สกล กา้นทอง สมทบ.รพท. 4,520.00       

62 158437 สมทบ(บิดา) นาย สมพง กา้นทอง สมทบ.รพท. 4,520.00       

63 160168 สมทบ(คูส่มรส)นาย เสนีย์ ฤทธิสุนทร สมทบ.รพท. 4,520.00       

64 163640 สมทบ(คูส่มรส)นาย ส าเนียง บุญทองอ่อน สมทบ.รพ.สุวรรณคูหา 4,520.00       

65 163719 สมทบ(มารดา) นาง เบญจมาต สาริยา สมทบ.รพ.นากลาง 4,520.00       

67 172998 สมทบ(คูส่มรส)นาย ชาญยทุธ สงัขทีป สมทบ.สสอ.เมือง 4,520.00       

68 173017 สมทบ(คูส่มรส)นาย ธีรดนย์ โซ่พลงาม สมทบ.รพ.โนนสงั 4,520.00       

69 185188 สมทบ(มารดา) นาง ทองใหม่ พีระภาค สมทบ.รพ.โนนสงั 4,520.00       

71 185200 สมทบ(คูส่มรส)นาย อนุวฒัน์ ราชจ าปี สมทบ.รพท. 4,520.00       

72 190760 สมทบ(คูส่มรส)นาย รักเกียรติ วฒัโน โอนยา้ยสงักดั 4,520.00       



ล ำดบั เลขณำปนกจิ ประเภท ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ เลขสหกรณ์ สังกดั เรียกเกบ็เพิ่ม

สมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขไทย (สสธท.)

รำยช่ือสมำชิกที่ยังไม่ได้ช ำระเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำประจ ำปี 2564

73 166628 สมทบ(บิดา) นาย ส าเนียง โพธ์ิสาลี สมทบ.รพ.โนนสงั 4,520.00       

74 163720 สมทบ(บิดา) นาย สุบิน สาริยา สมทบ.สสอ.นาวงั 4,520.00       

75 163683 สมทบ(บิดา) นาย วิวฒัน์ เฉวียงวาส สมทบ.สสอ.นาวงั 4,520.00       

76 163684 สมทบ(มารดา) นาง ศรีวิลยั เฉวียงวาส สมทบ.สสอ.นาวงั 4,520.00       

77 192568 สมทบ(มารดา) นาง ค ากอง ดวงทิพยจ์นัทร์ สมทบ.รพ.นากลาง 4,520.00       

78 192569 สมทบ(บิดา) นาย ประเสริฐ ดวงทิพยจ์นัทร์ สมทบ.รพ.นากลาง 4,520.00       

79 183130 สมทบ(บิดา) นาย นเรศ เกตุสงกา สมทบ.รพ.โนนสงั 4,520.00       

80 183158 สมทบ(มารดา) นาง อุษา ไชยสิทธ์ิ สมทบ.สสอ.โนนสงั 4,520.00       

82 183170 สมทบ(บิดา) นาย วีระชาติ ฝ้ายขาว สมทบ.รพ.โนนสงั 4,520.00       

83 183172 สมทบ(มารดา) นาง สมเจือ ฝ้ายขาว สมทบ.รพ.โนนสงั 4,520.00       

84 172911 สมทบ(มารดา) นาง ช่ืน บุตรดีค  า สมทบ.รพ.โนนสงั 4,520.00       

85 172832 สมทบ(มารดา) นาง ฉวีวรรณ หินพรม สมทบ.รพท. 4,520.00       

86 173018 สมทบ(มารดา) นาง ค าปุ่ น แกว้มาตร สมทบ.สสอ.โนนสงั 4,520.00       

87 172897 สมทบ(มารดา) นาง เสนีย์ ป้านภูมิ สมทบ.รพท. 4,520.00       

88 172933 สมทบ(มารดา) นาง อ านวย พรมสี กรมบญัชีกลาง 4,520.00       

89 195606 สมทบ(มารดา) นาง วิจิตรา โพธ์ิศรีทอง 4,520.00       

90 195611 สมทบ(มารดา) นาง พวงพยอม เทศนา 4,520.00       

91 195612 สมทบ(บิดา) นาย เชลง เทศนา 4,520.00       

92 195621 สมทบ(มารดา) นาง ประนอม สาบวั สมทบ.สสอ.เมือง 4,520.00       

93 195625 สมทบ(มารดา) นาง สุปรานี โนนทอ้น 4,520.00       

94 195584 สมทบ(บิดา) นาย เชาวลิต ศรีภูธร 4,520.00       

95 200148 สามญั นาง อุมาพร แป้นจนัทร์ 4,520.00       

97 202707 สมทบ(คูส่มรส)นาย ภูวนาถพงษ์ สิริบุตรวงศ์ 4,520.00       
98 216861 สมทบ(คูส่มรส)นาย พงศอ์มร วรรณพนัธ์ สมทบ.รพท. 2,889.00       

358,454.00   รวม    98  คน



ล ำดบั เลขกองทุน ช่ือ - สกุล เลขสมำชิก สังกัด ทีต้่องช ำระเพิ่ม

1 57784 นายทวี  วิเศษเสาร์ 01820 สมทบ.สสอ.เมือง 2,565.00              

2 11851 นางปฐมพร  พนัธุ์สิงห์ 02051 สสอ.โนนสัง 415.00                 

3 31698 นางอภิญญา  ฝางแกว้ 02089 บ านาญ 5,500.00              

4 56032 นางสาวสิริบงัอร  ป่ินค า 02173 สสอ.นากลาง 5,500.00              

5 20739 นางดวงจนัทร์  วิเชียรสมุทร 02362 บ านาญ 5,500.00              

6 66470 นางสาวนนัทนา  พีระภาค 02408 รพท. 330.00                 

7 78345 นางสาวศศิภรณ์  ศรีภูธร 02472 รพ.ศรีบุญเรือง 5,500.00              

8 77176 นางสาวสุวภา  วนัสา 02796 รพท. 5,500.00              

9 37675 นายศุภฤกษ ์ กฤตยานุวฒัน์ 02803 รพท. 5,220.00              

10 55367 นางรัชนี  บุญเฉลียว 03050 สสอ.เมือง 5,500.00              

11 37846 นายรักแดน  บุญเฉลียว 03051 สสอ.เมือง 5,500.00              

12 37806 นางจิสนา  กนัหา 03216 บ านาญ 5,500.00              

13 54633 นางทิพากร  นนทไ์พรวลัย์ 03226 รพท. 3,735.00              

14 22279 นายกมลชยั  ท่อนค า 03354 รพ.โนนสัง 5,500.00              

15 69185 นายวิชิต  รวมวงษ์ 03474 รพท. 5,500.00              

16 37804 นางค าปุ่ น  แกว้มาตร 5,500.00              

17 37758 นางฉวีวรรณ  หินพรม 5,500.00              

18 52844 นางชญัญาภคั  ธนบดีบูรณ์ 5,500.00              

19 46129 นางช่ืน  บุตรดีค  า 5,500.00              

20 80715 นางณฐักฤตา  ชาวดอน 5,500.00              

21 14822 นางทองใหม่  พีระภาค 5,500.00              

22 37740 นางเบญจมาต  สาริยา 5,500.00              

23 37833 นางพชัรินทร์  แพงไข่ 5,500.00              

24 37658 นางละอองดาว  ศรีภูธร 5,500.00              

25 4743 นางศรีวิลยั  เฉวียงวาส 5,500.00              

26 37818 นางสาวอุลยัวรรณ  ลาดบวัขาว 5,500.00              

27 6881 นางสุพตัรา  บุระผากา 5,500.00              

28 37830 นางเสถียร  ยอดย ั้ง 5,500.00              

กองทุนสวสัดกิำรสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขไทย (กสธท.)

รำยช่ือสมำชิกทีย่งัไม่ได้ช ำระเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำประจ ำปี 2564



ล ำดบั เลขกองทุน ช่ือ - สกุล เลขสมำชิก สังกัด ทีต้่องช ำระเพิ่ม

กองทุนสวสัดกิำรสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขไทย (กสธท.)

รำยช่ือสมำชิกทีย่งัไม่ได้ช ำระเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำประจ ำปี 2564

29 37685 นางเสนีย ์ ป้านภูมิ 5,500.00              

30 52869 นางอ านวย  พรมสี 5,500.00              

31 31612 นายธงชยั  บุระผากา 5,500.00              

32 6883 นายนพดล  ทองจนัดี 5,500.00              

33 56755 นายนเรศ  เกตุสงกา 5,500.00              

34 37789 นายประภาส  แสงเลิศ 5,500.00              

35 4791 นายปราโมช  จนัทร์เจริญ 5,500.00              

36 31677 นายไมตรี  ป่ินค า 5,500.00              

37 31650 นายรักเกียรติ  วฒัโน 5,500.00              

38 37775 นายวิวฒัน์  เฉวียงวาส 5,500.00              

39 31646 นายวีรชน  บวัขาว 5,500.00              

40 37679 นายวีระพงษ ์ นนัตะนยั 5,500.00              

41 37809 นายสถิตย ์ ยอดพรมทอง 5,500.00              

42 37785 นายสหพงษ ์ ศิริวรรณา 5,500.00              

43 31687 นายส าเนียง  บุญทองอ่อน 5,500.00              

44 56031 นายสุชาติ  อาจศตัรู 5,500.00              

45 72952 นายสุบิน  สาริยา 5,500.00              

46 75692 นายเสนีย ์ ฤทธิสุนทร 5,500.00              

47 8696 นายอดุลย ์ สงวนศิลป์ 5,500.00              

48 77170 นายอนตัตศาสตร์  อุย้เลิศ 5,500.00              

49 23413 นายอนนัต ์ จินดามนต์ 5,500.00              

50 37825 นายอนุวฒัน์  ราชจ าปี 5,500.00              

259,765.00          รวมทั้งส้ิน    50 คน


