
ล าดบั เลขทะเบียน หน่วยงาน จังหวัด
1 001703 อบต.ปากน้้าปราณ ประจวบคีรีขันธ์
2 015534 อบต.ทุง่พระยา ฉะเชิงเทรา
3 036168 อบต.เมืองใหม่ หนองบัวล้าภู
4 041994 อบต.กุง ศรีสะเกษ
5 045528 อบต.ดองก้าเม็ด ศรีสะเกษ
6 009923 อบต.บ้านคู บุรีรัมย์
7 010269 อบต.กกสะทอน เลย
8 025445 อบต.ค้าโพน อ้านาจเจริญ
9 045476 ทต.บ้านกรวด บุรีรัมย์
10 058303 อบต.วังคัน สุพรรณบุรี
11 013108 ทต.โคกภู สกลนคร
12 013937 อบต.ท่ามะไฟหวาน ชัยภูมิ
13 030850 อบต.หนองบัวโคก ชัยภูมิ
14 034790 ทน.รังสิต ปทุมธานี
15 042804 อบต.หนองกง บุรีรัมย์
16 049777 ทต.หนองข่า อ้านาจเจริญ
17 003664 ทต.นาตาล กาฬสินธุ์
18 009458 อบต.หนองแค ศรีสะเกษ
19 034118 อบต.ดูนสาด ขอนแก่น
20 049253 อบต.โพรงมะเด่ือ นครปฐม
21 049531 ทต.โคกภู สกลนคร
22 054403 อบต.ภูหอ เลย
23 054543 อบต.สร้อยทอง นครสวรรค์
24 055332 ทต.บุง่เลิศ ร้อยเอ็ด
25 013861 อบต.บ้านพร้าว หนองบัวล้าภู
26 025019 อบต.บ้านเก่า กาญจนบุรี
27 029693 ทต.แกด้า มหาสารคาม
28 035410 อบต.เมืองแก บุรีรัมย์
29 037086 อบต.วาเล่ย์ ตาก

สมาชกิทีถู่กให้ออกเพราะค้างหน้ี จ านวน 78 ราย (มภีาระค้ าประกัน)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

ผลการอนุมตัสิมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพ

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

ชดุที ่16 ครั้งที ่16/2563 เมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2563

หมายเหต ุ: มตทิีป่ระชมุอนุมตัใิห้สมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพเน่ืองจากสมาชกิขาดช าระค่าหุน้และหน้ีเงินกู้

              การคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะคืนทุนเรือนหุน้สะสมกรณีปลอดภาระหน้ีเงินกู้และภาระค้ าประกันเท่าน้ัน



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

ผลการอนุมตัสิมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพ

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

ชดุที ่16 ครั้งที ่16/2563 เมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2563

หมายเหต ุ: มตทิีป่ระชมุอนุมตัใิห้สมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพเน่ืองจากสมาชกิขาดช าระค่าหุน้และหน้ีเงินกู้

              การคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะคืนทุนเรือนหุน้สะสมกรณีปลอดภาระหน้ีเงินกู้และภาระค้ าประกันเท่าน้ัน

ล าดบั เลขทะเบียน หน่วยงาน จังหวัด
30 045771 อบต.บึงบอน ปทุมธานี
31 046361 อบต.ท่ายาง นครศรีธรรมราช
32 046522 อบต.ท่าสว่าง สุรินทร์
33 048197 อบต.ท่าคล้อ ศรีสะเกษ
34 053576 อบต.สนามจันทร์ นครปฐม
35 011914 อบต.ตะโกตาพิ บุรีรัมย์
36 023109 อบต.สะอาดสมบูรณ์ ร้อยเอ็ด
37 036544 อบต.ทรายมูล สกลนคร
38 052264 อบต.โนนกอก ชัยภูมิ
39 057768 ทม.เลย เลย
40 015772 อบต.โนนเพ็ก ศรีสะเกษ
41 032394 ทต.วังหิน ศรีสะเกษ
42 033522 อบต.ขุนซ่อง จันทบุรี
43 054819 อบต.โคกล้าพาน ลพบุรี
44 040617 อบต.ทุม่ ศรีสะเกษ
45 057704 อบต.คลองชีล้อม ตรัง
46 011744 ทต.บางหลวง ชัยนาท
47 012107 อบต.ผือฮี ยโสธร
48 002789 อบต.ทุง่พระ ชัยภูมิ
49 014600 อบต.หัวฝาย บุรีรัมย์
50 019237 อบต.ทุง่คลอง กาฬสินธุ์
51 055093 ทต.กุดชุมพัฒนา ยโสธร
52 039291 อบต.มุจลินท์ ลพบุรี
53 003877 อบต.พระบาทนาสิงห์ หนองคาย
54 010316 อบต.ศรีสองรัก เลย
55 035796 อบต.ดงกลาง ชัยภูมิ
56 047245 ทต.ธาตุ เลย
57 053556 อบต.ทรายมูล ขอนแก่น
58 001587 อบต.ท่ากระดาน ฉะเชิงเทรา
59 011098 อบต.โพนทอง ชัยภูมิ



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

ผลการอนุมตัสิมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพ

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

ชดุที ่16 ครั้งที ่16/2563 เมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2563

หมายเหต ุ: มตทิีป่ระชมุอนุมตัใิห้สมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพเน่ืองจากสมาชกิขาดช าระค่าหุน้และหน้ีเงินกู้

              การคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะคืนทุนเรือนหุน้สะสมกรณีปลอดภาระหน้ีเงินกู้และภาระค้ าประกันเท่าน้ัน

ล าดบั เลขทะเบียน หน่วยงาน จังหวัด
60 048982 อบต.สมเด็จ กาฬสินธุ์
61 055107 อบต.บ้านร้อง ล้าปาง
62 043284 ทต.ภูสิงห์ กาฬสินธุ์
63 024212 อบต.หนองเป็ด ยโสธร
64 033619 อบต.คลองชีล้อม ตรัง
65 003462 ทต.ค้าก้าว กาฬสินธุ์
66 016001 อบต.หนองบัว หนองบัวล้าภู
67 027936 อบต.ยอดแกง กาฬสินธุ์
68 036770 อบต.น้้าดิบ ล้าพูน
69 037378 อบต.หนองบัว กาญจนบุรี
70 035607 อบต.โนนค้อ ศรีสะเกษ
71 046515 อบต.สนวน บุรีรัมย์
72 010242 อบต.ห้วยพิชัย เลย
73 043069 อบต.ห้วยหิน ลพบุรี
74 051089 อบต.รางพิกุล นครปฐม
75 003883 อบต.ป่าแฝก บึงกาฬ
76 052299 ทต.กุดชุมพัฒนา ยโสธร
77 003886 อบต.ป่าแฝก บึงกาฬ
78 047411 อบต.เมืองลีง สุรินทร์

ล าดบั เลขทะเบียน หน่วยงาน จังหวัด
1 000302 ทต.ฟากห้วย สระแก้ว
2 047640 อบจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
3 009471 อบต.หนองฮาง ศรีสะเกษ
4 040322 อบต.ท่าข้าม สงขลา
5 062562 อบต.เวียงสะอาด มหาสารคาม
6 054659 อบต.สิบเอ็ดศอก ฉะเชิงเทรา
7 056283 อบต.คลองขุด จันทบุรี
8 058563 อบต.ทุง่พระยา ฉะเชิงเทรา

สมาชกิทีถู่กให้ออกเพราะค้างหน้ี จ านวน 24 ราย (ไมม่ภีาระค้ าประกัน)



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

ผลการอนุมตัสิมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพ

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

ชดุที ่16 ครั้งที ่16/2563 เมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2563

หมายเหต ุ: มตทิีป่ระชมุอนุมตัใิห้สมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพเน่ืองจากสมาชกิขาดช าระค่าหุน้และหน้ีเงินกู้

              การคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะคืนทุนเรือนหุน้สะสมกรณีปลอดภาระหน้ีเงินกู้และภาระค้ าประกันเท่าน้ัน

ล าดบั เลขทะเบียน หน่วยงาน จังหวัด
9 063509 ทต.บ้านค้อ หนองบัวล้าภู
10 022538 ทต.กุดดินจี่ หนองบัวล้าภู
11 023559 ทต.พนา อ้านาจเจริญ
12 049388 อบต.ไทยสามัคคี บุรีรัมย์
13 010916 ทต.ร่องจิก เลย
14 015491 อบต.ดู่ ศรีสะเกษ
15 020503 ทม.จันทบุรี จันทบุรี
16 035425 อบต.สนวน บุรีรัมย์
17 051688 อบต.หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น
18 002373 อบต.ตาโกน ศรีสะเกษ
19 013550 ทต.เดิด ยโสธร
20 021090 อบต.น้้าบ่อหลวง เชียงใหม่
21 049773 ทต.หมื่นศรี สุรินทร์
22 046241 ทต.ค้าม่วง กาฬสินธุ์
23 045914 อบต.กุดเมืองฮาม ศรีสะเกษ
24 052197 อบต.ตะพง ระยอง


