
 

 

ประกาศฉบับที่ 1/2565 

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณส์มาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

เร่ือง รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจ าปี 2565 และ สมาชิกที่ต้องส่งเงินเพิ่มเติม  

  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) มี

หนังสือเรียกเกบ็เงนิสงเคราะห์ลว่งหน้าส าหรับสมาชิกรายเก่า ประจ าปี 2565 

 ในการนี้ ศูนยป์ระสานงานฯ จึงขอแจ้งสมาชิก ตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย น าส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจ าปี 2565 

และ สมาชิกที่ต้องน าส่งเงนิเพิม่เตมิ ภายในวนัที่ 15 ธันวาคม 2564 เพือ่ศูนยป์ระสานงานฯ จะได้ด าเนินการน าส่งเงินไปยัง

สมาคมต่อไป 

 ทั้งนี้ สมาชิกสามารถสอบถามยอดเงินเพิ่มเติม และน าส่งเงินกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอ

ของท่านได้  ดังตารางด้านล่างนี้  เพื่อกรรมการจะได้น าเงินส่งศูนย์ประสานงานต่อไป 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ดูแล เบอร์โทรศัพท ์

1 นายณฐกร จันทรเสนา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู 081-5452236 
2 นายสง่า ไชยนา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู 081-7689694 
3 นายสังวาลย์  หมอกโคกสูง อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 081-7394562 
4 ดร.รติ บุญมาก อ าเภอศรีบุญเรือง 091-0628199 
5 นายสัมฤทธ์ิ ก่ าเกลี้ยง อ าเภอนากลาง 082-8749646 
6 นายประพันธ์ ไชยศรี อ าเภอนาวัง 095-1897127 
7 นายณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์นาหว่า อ าเภอสุวรรณคูหา 095-6605759 
8 นายสายตา สวัสดิ์ประภา อ าเภอโนนสัง 062-1123916 
9 นายบุญเลิศ กองสุวรรณ โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 083-5001912 
10 นายณัฐิวุฒิ คลังกลาง โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 093-3245356 
11 นางสุวัชรา ท้าวพา โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 081-2633492 
12 นางณัฐธยาน์ พนมชัยจิรกุล โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 063-5952451 
13 นายพงษ์ปณต ทาหนองค้า โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 083-6197994 
14 นายสยุมพร พรหมจารีต ข้าราชการบ านาญ 088-5483365 

 



 

ประกาศ ณ วันที่  23 พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 

 

 

(ดร.รติ บุญมาก) 

ประธานศูนย์ประสานงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด 

 

 

 

หมายเหต ุ: ขออภัยหากท่านได้ด าเนนิการน าส่งเงินเรียบรอ้ยแล้ว  

โทรศัพท ์: 093-3871755 

 



ล ำดับ เลขที่สมำชิก ช่ือ-สกุล หน่วยงำน

1 01045 นางมะลิ  มอญขันธ์ กรมบัญชีกลาง-สสจ.นภ.
2 01904 นาง ผ่องศรี โกศล กรมบัญชีกลาง-สสจ.นภ.
3 01712 นายสถาพร  แพงสร้อย กรมบัญชีกลาง-รพท.นภ.
4 03151 นาง สุลักขณา คณาจันทร์ รพ.นากลาง
5 03058 น.ส.กมลทิพย์  ก าลังทรัพย์ รพ.ศรีบุญเรือง
6 02039 นางสุภารัตน์  แก้วดอนหัน รพ.ศรีบุญเรือง
7 01275 นางบุษบา  ทองเช้ือ รพ.ศรีบุญเรือง
8 03497 นางสุพัตรา  ผิวเพชร รพ.ศรีบุญเรือง
9 03670 นาง ประหยัด ก าลังทรัพย์ รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ
10 03676 นายสิทธิฤทธิ์  ประกายศรี รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ
11 03677 น.ส.ปาว  นามสา รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ
12 00543 นางกินรอน  หาตะ รพท.หนองบัวล าภู
13 01541 นาง คณิต พรหมวงศา รพท.หนองบัวล าภู
14 01797 นาย เสถียร จันทะสอน รพท.หนองบัวล าภู
15 03809 นางสาว อรพรรณ สุปัญญา รพท.หนองบัวล าภู
16 00761 นางอังคณา เหล่าสิม สสอ.เมือง
17 02335 น.ส.พรทิพย์  บุตรโคตร สสอ.นาวัง
18 02699 นางสาวปาริดา โสโท สสอ.โนนสัง
19 01365 นางสุกัญญา  บุตรเวียงพันธุ์ สสอ.ศรีบุญเรือง
20 01558 นาย บรรพต คีรีวงศ์ สสอ.ศรีบุญเรือง
21 02971 นาง กรกนก ประทุมชาติ สสอ.ศรีบุญเรือง
22 03130 นายสมาน  สอนฤทธิ์ สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ
23 03131 นางวีระ  สอนฤทธิ์ สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ
24 03272 นางสมหวัง  ไชยชาติ สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ
25 03251 นางสาว อรอุมา  รัตนประเสิรฐ สสอ.สุวรรณคูหา

รำยช่ือสมำชิกที่เรยีกเก็บเงินคงสภำพ (เพ่ิมเตมิ) ประจ ำปี 2565

สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์สมำชิกของชุมนุมออมทรัพย์ไทย (สส.ชสอ.)


