
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั

เรื$อง  ผลการพจิารณา

 ตามมติที�ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
งบประมาณรายจ่าย ประจาํปี 2561 ในหมวดสวสัดิการสมาชิกสูงวยั ไวเ้ป็นเงินจาํนวน 
ถว้น) เพื�อใหเ้ป็นสวสัดิการแก่สมาชิกสูงวยั นั-น
 บดันี-  คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 
ได้กาํหนดระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจดัสวสัดิการสมาชิกสูงวยั พ
ระเบียบดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 
เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2561 จึงไดพ้ิจารณาคดัเลือกสมาชิกสูงวยัตามหลั
สมาชิกอายุตั-งแต่ 70 ปี ขึ-นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 
สวสัดิการ จาํนวน 3,000 บาท (สามพนับาทถว้น
สวสัดิการสมาชิกสูงวยั ประจาํปี 2561 

ลาํดบั 
เลข

ทะเบียน 
ชื$อ-สกลุ

1 123 นายเรืองฤทธิ<   วรจิต
2 571 นายแสงทิพย ์ ธานี
3 572 น.ส.สาํอาง  คาํแกว้
4 653 นางพิไลลกัษณ์  สุนิติสาร
5 689 นางสาํลี  เชื-อกรุง
6 735 นายวิชาญ  โชคณติั
7 853 นายบุญมี  อรัญกุล
8 1276 นางสุดสวาท  ไพสาทย์
9 1296 นายชาญ  ลาสา 
10 1480 นายพุฒิกร  แก่นทอง
11 1666 นางเฟือน  ขนัเงิน
12 1793 นายธีระศกัดิ<   หารไชย
13 1872 นายยทุธพงศ ์ จินารัตน์
14 1987 นายบณัฑิต  ละออศรี
   
   

 

 

ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั

เรื$อง  ผลการพจิารณาคัดเลอืกสวสัดิการสมาชิกสูงวยั ประจําปี 25
 

ตามมติที�ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 เมื�อวนัที�  20 มกราคม 2561 
ในหมวดสวสัดิการสมาชิกสูงวยั ไวเ้ป็นเงินจาํนวน 60,

เพื�อใหเ้ป็นสวสัดิการแก่สมาชิกสูงวยั นั-น 
บดันี-  คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 40 ในคราวประชุมครั- งที� 2/2561 เมื�อวนัที� 

กรณ์ว่าด้วยการจดัสวสัดิการสมาชิกสูงวยั พ.ศ.2561 ซึ� งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับทราบ
ระเบียบดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 40 ประจาํปี 2561 ในคราวประชุมครั- งที� 

จึงไดพ้ิจารณาคดัเลือกสมาชิกสูงวยัตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดไวใ้นระเบียบดงักล่าว คือ 
ปี ขึ-นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี นบัถึง 31 ธนัวาคม ของทุกปี

สามพนับาทถว้น) โดยไดรั้บครั- งเดียวเรียงตามลาํดบั ปรากฏผลการพิจารณาให้ไดรั้บ
2561 จาํนวน 20 ราย ดงัรายชื�อต่อไปนี-  

สกลุ หน่วยงาน 
อายุการเป็นสมาชิก

ณ  เมษายน 

นายเรืองฤทธิ<   วรจิต บาํนาญจงัหวดัอาํนาจเจริญ 39 ปี 
นายแสงทิพย ์ ธานี บาํนาญ สพป.อบ.1 39 ปี 

สาํอาง  คาํแกว้ บาํนาญ สพป.อบ.2 39 ปี 
นางพิไลลกัษณ์  สุนิติสาร บาํนาญ สพป.อบ.1 39 ปี 
นางสาํลี  เชื-อกรุง บาํนาญ สพป.อบ.1 39ปี 

โชคณติั บาํนาญ สพป.อบ.1 39 ปี 
นายบุญมี  อรัญกุล บาํนาญ สพป.อบ.1 39 ปี 
นางสุดสวาท  ไพสาทย ์ บาํนาญ กศน.จงัหวดัอุบลราชธานี 38 ปี 

 บาํนาญ สพป.อบ.1 38 ปี 
นายพุฒิกร  แก่นทอง บาํนาญ สพป.อบ.1 36 ปี 
นางเฟือน  ขนัเงิน บาํนาญ สพป.อบ.1 35 ปี 
นายธีระศกัดิ<   หารไชย บาํนาญ สพป.อบ.1 34 ปี 
นายยทุธพงศ ์ จินารัตน์ บาํนาญ สพป.อบ.1 34 ปี 
นายบณัฑิต  ละออศรี บาํนาญ สพป.อบ.1 34 ปี 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั 

2561 

2561 ได้อนุมัติแผนงานและ             
,000.00 บาท (หกหมื�นบาท

เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2561            
ซึ� งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับทราบ

ในคราวประชุมครั- งที� 5/2561             
กเกณฑ์ที�กาํหนดไวใ้นระเบียบดงักล่าว คือ 

ธนัวาคม ของทุกปี จะไดรั้บเงิน
ปรากฏผลการพิจารณาให้ไดรั้บ

อายุการเป็นสมาชิก 

ณ  เมษายน 2561 

อายุ 

(ปี) 

จํานวนเงิน

(บาท) 

ปี 7 เดือน 71 3,000 
ปี 7 เดือน 85 3,000 
ปี 7  เดือน 71 3,000 
ปี 6 เดือน 73 3,000 
ปี 6 เดือน 71 3,000 
ปี 6 เดือน 90 3,000 
ปี 5 เดือน 85 3,000 
ปี 9 เดือน 71 3,000 
ปี 8 เดือน 82 3,000 
ปี 9 เดือน 76 3,000 
ปี 10 เดือน 89 3,000 
ปี 3 เดือน 77 3,000 
ปี 9 เดือน 76 3,000 
ปี 4 เดือน 72 3,000 

   
   .../15.นางจรัญญา... 



ลาํดบั 
เลข

ทะเบียน 
ชื$อ-สกลุ

15 2157 นางจรัญญา  ใจเอื-อ
16 2346 นางบุญโฮม  นามปัญญา
17 2356 นางจิระศกัดิ<   สุธา
18 2399 นางสุขมุาลย ์ โทจนัทร์
19 2439 นายราชนัย ์ ทองใบ
20 2446 นางสุรทิน  ส่องเสนา

 จึงขอประกาศใหส้มาชิกทราบโดยทั�วกนั
  ประกาศ  ณ วนัที�  
 
 
 

 
 

                             สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั

สกลุ หน่วยงาน 
อายุการเป็นสมาชิก

ณ  เมษายน 

นางจรัญญา  ใจเอื-อ บาํนาญ สพป.อบ.1 33 ปี 
นางบุญโฮม  นามปัญญา บาํนาญ สพป.อบ.1 32 ปี 
นางจิระศกัดิ<   สุธา บาํนาญ สพป.อบ.1 32 ปี 
นางสุขมุาลย ์ โทจนัทร์ บาํนาญ สพป.อบ.4 31 ปี 
นายราชนัย ์ ทองใบ บาํนาญ สพป.อบ.1 31 ปี 
นางสุรทิน  ส่องเสนา บาํนาญ สพป.อบ.4 31 ปี 

จึงขอประกาศใหส้มาชิกทราบโดยทั�วกนั 

ประกาศ  ณ วนัที�   25  กรกฎาคม พ.ศ.  2561 

                             (นายธวชัชยั   จนัดี) 
                              ประธานกรรมการ 
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- 2 - 
อายุการเป็นสมาชิก 

ณ  เมษายน 2561 

อายุ 

(ปี) 

จํานวนเงิน

(บาท) 

ปี 4 เดือน 75 3,000 
ปี 4 เดือน 86 3,000 
ปี 4 เดือน 80 3,000 
ปี 3 เดือน 72 3,000 
ปี 1 เดือน 70 3,000 
ปี 1 เดือน 80 3,000 

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั 


