หน ้า : 1/16

รายละเอียดแนบทายประกาศสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
เรื่อง รายชื่อผูแทนสมาชิกประจําป 2561
เขต 1 - [สถาบันการอาชีวศึกษา]
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นายวีระพงษ สุขเกษม

2

นายสอาน พิพิธวงศารัตน

3

นางวิภา นิลศิริ

4

นางลําพรรณ มานัส

5

น.ส.ชัชสนันท สมบูรณบัญฑิต

6

นายสุภาพ รามจะตุ

7

นายสมชัย สมบัติกําไร

8

นายพรชัย ศรีนาค

9

นายพัทธพล วรรณทองสุก

10 น.ส.รัชนีนันท บรรเลงรมย
11 นางทัศนีย ธนอนันตตระกูล
12 นายสมศักดิ์ คํามูล
13 น.ส.สุภาพ ถําวาป
14 น.ส.ธนพร ศรีมะหา
15 นายธนิต ลีเลิศ
16 นายสมยศ ทูลบุตรดา
17 นายพินิจ บูญกวาง
18 นายศุภกร เปยมสกุล

ทะเบียน

หนวย
035667 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
028403 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
042634 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
041507 วิทยาลัยบริหารธุรกิจฯ
039379 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
028628 วิทยาลัยสารพัดชาง
040535 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
022402 วิทยาลัยสารพัดชาง
043623 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
036475 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
035157 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
040775 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป
040526 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
032423 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
035162 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
035746 สํานักงาน กศน.อุดรธานี
032171 วิทยาลัยเทคนิค
040735 วิทยาลัยเทคนิค

20 นายสงวนศิลป ภูหนองโอง

024101 วิทยาลัยเทคนิค
022025 วิทยาลัยเทคนิค

21 นายสมัย ศรีหาบุตรี

024370 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

19 นายคมสิงห มาตยวังแสง

เขต 2 - [พิเศษ - สหกรณ - เทศบาล - ม.ราชภัฏอุดรธานี]
22 นางกัญญา โทสาลี
23 น.ส. เปรมฤดี เครือมั่นคง
24 นายประดิษฐ โพธิ์สีดา
25 นางบุญหนา สุรนิตย

030960 พิเศษ
025549 พิเศษ
018070 สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี
004440 เกษียณสหกรณ

หมายเหตุ

หน ้า : 2/16

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

26 น.ส. กนกกาญจน ศรีศกุน
27 น.ส. นัทษหทัย ศิริสุวรรณ
28 นางพรรวดี เพ็งลี
29 น.ส. โชตนา บุญงาม
30 นางอุมารินทร มินทรพยัคฆ
31 นางจิตราภรณ บุศราคัม
32 นายปรีชา กวยทอง
33 นางสุวภัทร พรหมทะสาร
34 นายธนากร รัฐถาวร
35 น.ส. มะลิวัลย ธรรมราช
36 นายจักรพงศ วรรณขันธ
37 นางอรดี อินทะเกษ
38 นายอุดม ทาปลัด
39 นายสุนทร มั่นพลศรี
40 นายสมเกียรติ เหลาประเสริฐ
41 นายสมปอง สิงหะสุริยะ
42 นายนาธะสิน สุวรรณเกษม
43 นางภัทรานิษฐ เลิศวานิชยกุล
44 นายสุทัศน สมจิตร
45 นางยุบล ธงวิชัย
46 นางจุฬารัตน ฤทธิพันธรักษ
47 นางทับทิม ออนละมุล
48 น.ส. สายไหม ขันอาสา
49 นายปอเรียน ชําราญจันทร
50 นายเสกสรร คนไว
51 นายณัฏฐพงษ ธนูศิลป
52 นายวินัย อาจอุดม
53 นายบุญชู แกวละคร
54 นางสุภัสสร จันทรศรีสุคต
55 น.ส.วรญา สุนารักษ

ทะเบียน

หนวย
040395 สํานักการศึกษาเทศบาล
040480 สํานักการศึกษาเทศบาล
028816 สํานักคลัง เทศบาล
039859 สํานักคลัง เทศบาล
032903 ร.ร.เทศบาล 1
039725 ร.ร.บานหนองใส (เทศบาลตําบลหนองบัว)
023386 ร.ร.เทศบาล 2
033928 ร.ร.เทศบาล 5
040391 ร.ร.เทศบาล 5
039007 ร.ร.เทศบาล 3
042317 ร.ร.เทศบาล 6
019384 ร.ร.เทศบาล 8
025904 บํานาญเทศบาล
030902 บํานาญเทศบาล
025234 สํานักการศึกษาเทศบาล
027606 บํานาญเทศบาล
009284 บํานาญเทศบาล
042316 ร.ร.เทศบาล 3
038306 ร.ร.เทศบาล 8
034616 ร.ร.เทศบาล 7
042783 ร.ร.เทศบาล 7
035601 ร.ร.เทศบาล 10
041632 ร.ร.เทศบาล 11 หนองหิน
019305 ร.ร.เทศบาล 12 บานชาง
037814 ร.ร.เทศบาล 1
031570 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
014321 บํานาญ ม.ราชภัฏอุดรธานี
031859 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
034354 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
034312 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หมายเหตุ

หน ้า : 3/16

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

56 น.ส.ดวงใจ มาตะรักษ
57 นายเทคนิค ศรีเสมอ

ทะเบียน

หนวย
035901 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
016034 ร.ร.เทศบาล 7

เขต 3 - [อ.เมือง 1]
58 นายสําราญ วรรณกุล
59 นายประดิษฐ พิเสฎฐศลาศัย
60 นางสาวพรนาคา วงษเจริญ
61 นางสาวศินีบูรณ อาคมศิลป
62 นางพัชนี จําป
63 นายโอฬาร อัตปญญา
64 นางโชติมา วิชัย
65 นายสมาน โคตรทอง
66 นายสุรพล สุขประเสริฐ
67 นายฉัฐพงษ เชียงบาล
68 นางจินตนา เชียงบาล
69 นางนันทนา นามตระการ
70 นายทรงศักดิ์ อัมรัตน
71 นายอาทิตย เศวตวงศ
72 นางอารี อนุวงศ
73 นางเพียงจิตร ศรีสุก
74 นายกษิณ ตอนเหนือ
75 นายศุภฤกษ รัตนพลที
76 นางสมลักษณ ไชยปะ
77 นางฉวีวรรณ ชาวชายโขง
78 นางพรรณงาม ดวงสะดี
79 นางณฐินี ปลัดขวา
80 นายพิชญภวิศ ภูมิมณี
81 นางสาวศิริรัตน อนุตรวิชญ

016605 ร.ร.บานหนองเหล็ก
038764 ร.ร.บานหนองตุ
035255 ร.ร.บานหมากแขง
034329 ร.ร.บานหมากแขง
032300 ร.ร.บานหมากแขง
042729 ร.ร.บานหมากแขง
035039 บํานาญประถม อ.เมือง 1
018571 บํานาญประถม อ.เมือง 1
023274 บํานาญประถม อ.เมือง 1
008057 บํานาญประถม อ.เมือง 1
010207 บํานาญประถม อ.เมือง 1
038924 บํานาญประถม อ.เมือง 1
038249 บํานาญประถม อ.เมือง 1
021495 บํานาญประถม อ.เมือง 1
015645 บํานาญประถม อ.เมือง 1
029822 ร.ร.อนุบาลอุดรธานี
025892 ร.ร.อนุบาลอุดรธานี
037059 ร.ร.อนุบาลอุดรธานี
018974 ร.ร.อนุบาลอุดรธานี
035040 ร.ร.อุดรธานีพิทยาคม (มัธยม)
021695 ร.ร.บานหนองตูม
033970 ร.ร.คายประจักษศิลปาคม
039088 ร.ร.บานดงเค็งฯ
031304 ร.ร.หนองไฮวิทยา

83 นายสัญญา กุลสุวรรณ

038038 ร.ร.บานโคกลาด
040956 ร.ร.บานศรีบุญเรือง

84 นายสันติชัย โสมศรีแพง

038877 ร.ร.บานตาด

82 นายบรรจุ ภูสงัด

หมายเหตุ

หน ้า : 4/16

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ทะเบียน

หนวย

85 นางรินรดา จันทะวัน

036155 ร.ร.บานหนองขุนเหลาหลัก ฯ

86 นายเถลิงศักดิ์ มูลคํา

036397 ร.ร.โคกสะอาดศรีบูรพา

87 นายสุทิน สุทธิอาจ

028071 ร.ร.บานจําปาวิทยา
011434 ร.ร.บานหนองโสกดาว

88 นายมนัส เชาวนิตย
89 นายเสรี นิลผาย
90 นายสายัณห ไชยวรรณ
91 นางวิภาพร คําบุญเรือง
92 นางสุไพรินทร นันทะลัย
93 นายสมชาย ดอนสมพงษ
94 นางวรรณภา ศิรินคร
95 นางสุมาลี กิตติราช
96 นายอาคม สัตถาผล
97 นางสมบัติ บุญประคอง
98 นางชวนคิด โพธิ์แหบ
99 นางภัทรพร พันธุวาป
100 นายธงชัย บุญพิเชฐวงศ
101 นายเพชรรัตน วิศรี
102 นายโอภาส เสนารณฤทธิ์
103 นายเสนีย ขันขวา
104 นางสาววาสนา อินตะนัย
105 นางกุหลาบ สุขเกษม
106 นายธีรพล ทะวาป
107 นางสุรียมาศ นามอาษา
108 นายสุชาติ เข็มทอง

034640 ร.ร.ชุมชนโนนสูง
027556 ร.ร.บานขาวสาร
025887 สพป.อด.1
036259 สพป.อด.1
033216 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
032026 ร.ร.อุดรธรรมานุสรณ (มัธยม)
032132 ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร (มัธยม)
035152 สพม.20
031394 สพม.20
040218 สพม.20
041086 ร.ร.อุดรพัฒนาการ (มัธยม)
029789 ร.ร.สตรีราชินูทิศ
017167 ร.ร.สตรีราชินูทิศ
036275 ร.ร.สตรีราชินูทิศ
040539 ร.ร.สตรีราชินูทิศ
022554 ร.ร.อุดรพิทยานุกูล
029926 ร.ร.อุดรพิทยานุกูล
038227 ร.ร.อุดรพิทยานุกูล
029894 ร.ร.อุดรพิทยานุกูล
036955 ร.ร.อนุบาลอุดรธานี

เขต 4 - [อ.เมือง 2]
109 นายประยูร ศรีสอนดี
110 นางสาวนิตยา ฉันทปญญา

036716 ร.ร.บานหนองนาคํา
041066 ร.ร.บานเซประชาอุทิศ

112 นายธวัชพงษ รูบุญ

039510 ร.ร.ชุมชนสามพราว
034465 ร.ร.บานหนองบั่วประชาสรรค

113 นายถนอม แกนนาคํา

031559 ร.ร.บานงอย

111 นายนพรัตน วงเวียนคู

หมายเหตุ

หน ้า : 5/16

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

114 นางบุษบา ชวยแสง
115 นายสุวิทย คําดวง
116 นายจรัญ ใจบุญ
117 นายชัยวัฒน ชาวสวน
118 นายสุรชัย อุตทคะวาป
119 นางกัญญา พิเนตรเสถียร
120 นายจํารัส ศรีภูวงศ
121 นายศักดิ์ศรี สินนอก
122 นายวิเสส แกวกํา
123 นางจันทรประภา สิงหณีย
124 นายวีระ ชานนตรี
125 นายสากล ฉิมวงศ
126 นางปยะรัตน ทอแกว
127 นางกรองทอง มนตรี
128 นางเรียมรักษศรี ศรีสงคราม
129 นางวราภรณ เบาหลอเพชร
130 นางเรณู สุทธิพงษ
131 นางนิจวิภา สุระเสียง
132 นางวรรณี กรวยสวัสดิ์
133 นางปรีดา กุศล
134 นายชาลี จงรักษ
135 นายมานพ ไชยเชียงพิณ

ทะเบียน

หนวย
023790 ร.ร.บานหมากตูมดอนยานาง
029296 ร.ร.มิตรภาพ 6
033528 ร.ร.อุดรธานีพิทยาคม (มัธยม)
031679 ร.ร.บานดอนหวาย
025916 ร.ร.บานถอน
031950 ร.ร.บานตายสวรรคดงหวาน
033977 ร.ร.บานหัวบึง
036495 ร.ร.บานพรานเหมือน
029625 ร.ร.บานเกานอย
040850 ร.ร.หนองสําโรงวิทยา
029295 ร.ร.บานเลื่อม
038855 ร.ร.บานบอนอยประชาสรรค
010919 ร.ร.บานเชียงยืน
024916 ร.ร.บานอีหลุง
033018 ร.ร.อุดรพิชัยรักษพิทยา
035547 ร.ร.อุดรพิชัยรักษพิทยา
028081 ร.ร.ประจักษศิลปาคาร
040655 ร.ร.ประจักษศิลปาคาร
027363 บํานาญประถม อ.เมือง 2
012263 บํานาญประถม อ.เมือง 2
030670 บํานาญประถม อ.เมือง 2
012293 บํานาญประถม อ.เมือง 2

137 นายวิเชียร สาจําปา

026697 บํานาญประถม อ.เมือง 2
034967 บํานาญมัธยม อ.เมือง 2

138 นางเข็มทอง สารกอง

038540 ร.ร.บานหนองสองหอง

136 นางละเอียด นอยอุน

เขต 5 - [อ.เพ็ญ - อ.สรางคอม]
139 นายสุทิน สิมงาม
140 นางปาลิตา เหลารัตนศรี
141 นางบุญชู แกวแกน
142 น.ส. กนกพรรณ ศรีวิชัย

039508 ร.ร.เพ็ญพิทยาคม (มัธยม)
042074 ร.ร.บานโพนงามหนองตุ
015164 ร.ร.บานหนองนาไฮโนนสะอาด
040901 ร.ร.บานหนองบัวบาน

หมายเหตุ

หน ้า : 6/16

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

143 นางมะลิจันทร สังเกตชน
144 นางสังวาลย โคตรทะจักร
145 นายสุรพล โคตรทะจักร
146 นายอุทิศ ชางรักษา
147 นายทนงศักดิ์ บูรพารัตน
148 นายสุบรรณ ชิยางคบุตร
149 นายฤทธิศักดิ์ ศรีราชสญไชย
150 น.ส. นฤมล จันทะลุน
151 นายอนุชิต บุญมาก
152 นายปกรณ สมบรูณ
153 น.ส. ปราณี สิงนารายณ
154 นายพิบลูบันธ สาทอง
155 นายมีชัย มีธรรม
156 นายสมคิด เชิดทอง
157 นายกุศล บุตรธนู
158 น.ส. ปรียา เหลาลาด
159 น.ส. ชฏากาจน หังษาบุตร
160 นางปญจศีล ลออุทัย
161 นายไกรลาศ ทองทวี
162 นางสุพัตรา สาครเจริญ
163 นายธวัชชัย คุณธรรม
164 นายสุทร ประทัยบุตร
165 นายวิเชียร เคหะฐาน
166 นายจรูญ อินทฤาชัย
167 นายสุพล สายพัฒน
168 นายอภิเดช ศรีหาวงษ
169 นางปราณี ถีสูงเนิน
170 นายไพบูลย หวางเค็ง
171 นายสมมติ ชนะบุญ
172 นายสมศักดิ์ ศรีธรราษฎร

ทะเบียน

หนวย
041617 ร.ร.บานโพนงามหนองตุ
015160 บํานาญประถม อ.เพ็ญ
014529 บํานาญประถม อ.เพ็ญ
020937 บํานาญประถม อ.เพ็ญ
022475 ร.ร.บานดงยาง
020596 บํานาญประถม อ.เพ็ญ
039125 ร.ร.สุมเสาพิทยาคาร (มัธยม)
039263 ร.ร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
042644 ร.ร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
034481 ร.ร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
037740 ร.ร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
036731 ร.ร.บานหมูมนโพนสวาง
013914 ร.ร.บานขาทุงมวงโนนศรีสมบูรณ
020932 ร.ร.บานจอมศรี
027594 ร.ร.ชุมชนบานธาตุ
040224 ร.ร.บานเหลาดอนเงิน
038629 ร.ร.บานโพนเลา
035821 ร.ร.บานกิ่วดงมะไฟ
026687 ร.ร.บานสรางหลวงสรางคํา
043406 ร.ร.บานเตาไห
021831 ร.ร.บานดอนกลอย
030920 ร.ร.บานยางซอง
017880 บํานาญประถม อ.สรางคอม
026224 บํานาญประถม อ.สรางคอม
026222 บํานาญประถม อ.สรางคอม
023654 ร.ร.บานทาเสียว
040660 ร.ร.อนุบาลสรางคอม
038741 ร.ร.บานชาด
038181 ร.ร.บานหินโงม
023405 ร.ร.บานชาด

หมายเหตุ

หน ้า : 7/16

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ทะเบียน

หนวย

เขต 6 [อ.หนองวัวซอ - บํานาญ อ.เมือง (เกษียณกอนป 55)]
173 นายบุญประสพ กุลศรี
174 นางภัสสร ทรงวุฒิไกร
175 นายภูเบศร ชื่นชม
176 นายออนสา แสวงศรี
177 นายวินัย ซื่อตรง
178 นายธํารงค สาสุนทร
179 นายวรพจน พุทธรักษ
180 นายอานน รักการ
181 นางอุบล เพียยุระ
182 นายยุทธศิลป ผาอํานาจ
183 นางรัตสะณี หมอยา
184 นายโนรี สีทาแก
185 นายสุคินธ คลังชํานาญ
186 นางแสงทอง ตุคะสมิต
187 นางบังอร มีพรหม
188 นางสมหวัง ราชแสนเมือง
189 น.ส. สมพร ศรีสมเกียรติ
190 นางมยุรี นาคสรอย
191 นางขนิษฐา จันทรโคตร
192 นางกอบแกว คงนอย
193 น.ส. นิศาวรรณ แสนอุบล
194 นางเยาวมาลย ศรีสุนาครัว
195 นางชูชิต บุญลน
196 นางพัชรา คํามะนาง
197 นางอาดุง เสียมราช
198 นางบุญคลุม อินทรกง

035388 ร.ร.บานหนองบัวบาน
041367 ร.ร.บานเลา
041022 ร.ร.อนุบาลหนองวัวซอ
028760 บํานาญประถม อ.หนองวัวซอ
021862 บํานาญประถม อ.หนองวัวซอ
010040 บํานาญประถม อ.หนองวัวซอ
029772 ร.ร.รัฐประชา 509
027367 ร.ร.หนองวัวซอพิทยาคม (มัธยม)
020972 ร.ร.บานหนองแวงฮี
039396 ร.ร.บานหมากหญา
016487 ร.ร.บานโนนหวาย
009235 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
012323 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
006928 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
025671 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
012346 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
010287 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
028101 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
030777 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
027511 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
008924 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
006794 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
020591 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
003561 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
035501 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
007388 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี

200 นางนิ่มนวล สุงคอุทก

003983 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
025675 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี

201 นางกัลยาณี ธนสีลังกูร

010993 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี

199 นางวิไลลักษณ ศิริสถิตย

หมายเหตุ

หน ้า : 8/16

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

202 นายธีระ ธุระชน
203 นางเปรมฤดี ธรรมครูปทม
204 นางอํานวย เจริญขวัญเมือง
205 นางสุวรรธณา ภาโนชิต

ทะเบียน

หนวย
003196 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
017051 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
021086 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี
004316 บํานาญ อ.เมืองอุดรธานี

207 นางสุดสวาสดิ์ คําเรือง

020674 ร.ร.ชุมชนกุดหมากไฟ
024534 ร.ร.บานโคกลาม

208 นายชูชีพ ศิริขวง

027270 ร.ร.บานหวยไร

206 นายสุพร เทพพา

เขต 7 [อ.กุมภวาป - อ.ประจักษศิลปาคม]
209 นางสุชีวา พัฒนะสาร
210 นายชโณทัย สุกุมาลย
211 นายศุภักชัย นามลุน
212 นายสุขสันต เหลาเรือง
213 นางจินตนา พฤกษชาติ
214 นางอัจฉราพร การวิไลโรจนกุล
215 นางคนดี จรูญวรรณ
216 นางวิชิตรา โพระกัน
217 นายไพโรจน พาสีราช
218 น.ส.เตือนใจ สีขาว
219 นายทรงศักดิ์ ศรีวงษา
220 นายเทอดศักดิ์ พันธุสวัสดิ์
221 นายสุริยันต บุญลือ
222 นายวิทยา อุปฮาด
223 นายสยาม หลาแกน
224 นายบูรณะ อุทัยกัน
225 นายรณกฤต วิบูลกุล
226 นายออนสา ทินจอง
227 นางสุพัตรา แสงนาค
228 นายวิทยา พรมกลาง
229 นางชื่นใจ พื้นชมภู
230 นายสมาน บุญจะนะ

029194 ร.ร.บานหัวขัวเหมือดแอ
042842 ร.ร.บานเกิ้งนอย
035724 ร.ร.บานดงนอย
040933 ร.ร.บานตูม
037225 ร.ร.บานปอ
030591 ร.ร.บานเหลากลวยโนนสมพร
021735 ร.ร.บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก
037608 ร.ร.บานดงเรือง
032013 ร.ร.บานทองอินทรสวนมอญ
042128 ร.ร.บานนกขะบา
033990 ร.ร.บานกงพาน
026078 ร.ร.บานวัดปาทรงธรรม
021965 ร.ร.พันดอนวิทยา (อบจ.)
022124 ร.ร.บานกุดยาง
026087 ร.ร.บานทาแร
022248 ร.ร.บานทาลี่ศรีสุขวิทยา
021869 ร.ร.บานหวยบงดงมะไฟ
012278 ร.ร.บานโนนหนองมวง
036162 ร.ร.บานยางหลอ
036274 ร.ร.บานหินเหลิ่ง
041336 ร.ร.บานนาแบก
034497 สพป.อด.2

หมายเหตุ

หน ้า : 9/16

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

231 นางจิรัติกาน วงษกอ
232 นางพจนีย ศรีสุข
233 น.ส.มยุรี จันทรเสนา
234 นายสุรชัย อวนแพง
235 นายถาวร ชื่นจอหอ
236 นายนิรัตน พันธศรี
237 นายเสริมศักดิ์ ปญญาใส
238 นางกุศล ไชยชาญ
239 นายประเสริฐ บัวลอย
240 นายอนันต ผการัตน
241 นายเสถียร ศรีธรรมวงศ
242 นายเลื่อน เนื่องชมภู
243 นายสมคิด โภคาพานิช
244 นายสุรศักดิ์ หลาษา
245 นายบุญคุม โสรบุตร
246 น.ส.แอนนาพร วงศดี
247 นางอรวรรณ อินทรมะโรง
248 นางประยงค ภักดีวุฒิ

ทะเบียน

หนวย

038878 สพป.อด.2
032769 สพป.อด.2
013552 ร.ร.กุมภวาป
014116 บํานาญประถม อ.กุมภวาป
011954 บํานาญประถม อ.กุมภวาป
002061 บํานาญประถม อ.กุมภวาป
005553 บํานาญประถม อ.กุมภวาป
024609 บํานาญประถม อ.กุมภวาป
003691 บํานาญประถม อ.กุมภวาป
004115 บํานาญประถม อ.กุมภวาป
003352 บํานาญประถม อ.กุมภวาป
025584 บํานาญประถม อ.กุมภวาป
023318 บํานาญประถม อ.กุมภวาป
029236 บํานาญ ร.ร.กุมภวาป
027196 ร.ร.บานโนนสมบูรณ
039233 ร.ร.บานโพนทอง
037611 ร.ร.บานเมืองปง
035312 ร.ร.บานหนองลุมพุกหญามา

250 นายวิไล ไชยดี

023030 ร.ร.บานโคกศรีวังแสง
010340 บํานาญประถม อ.ประจักษ

251 นางสงบ จันทรเสนา

010738 บํานาญประถม อ.ประจักษ

249 นางคําภู โสรบุตร

เขต 8 [อ.โนนสะอาด - อ.หนองแสง]
252 นายสุนทร โสดาเดช
253 นายถนอม ผิวสวาง
254 นายอัครพงศ พฤกษาสิทธิ์
255 นายเวียงชัย แสนสกุล
256 นายประสาน หมอกชัย
257 นางพิชชาพร ภักดีผล
258 นายอุทัย พิมพรภิรมย
259 นายชูศักรวิชญ แสนปญญา

019887 ร.ร.อนุบาลโนนสะอาด
017474 ร.ร.บานหัวฝาย
038834 ร.ร.บานโนนหยาดน้ําเกลี้ยง
009629 บํานาญประถม อ.โนนสะอาด
021400 บํานาญประถม อ.โนนสะอาด
038537 ร.ร.โนนสะอาดพิทยาสรรค (มัธยม)
039012 ร.ร.บานหาดสถาพร
022353 ร.ร.บานโสกรังโนนสวาง

หมายเหตุ

หน ้า : 10/16

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

260 นายสิทธิศักดิ์ ปทนาถา
261 นายพันธณรงค สมสายฝน
262 นายประเสริฐ สายมนตรี
263 นายทวี โนนทิง
264 นายสมทรง เพ็งโสภา
265 น.ส. ภาวิดา พรหมสิทธิ์
266 นายประภาส โสภารัตน
267 น.ส. คําผอง สีหะบัณฑิต
268 นางนพรัตน ภักดีพันดอน
269 นายราชัย รัตโน

ทะเบียน

หนวย
036334 ร.ร.บานโพธิ์ชัยดอกคํา
013798 ร.ร.หวยแสงอรุณวิทยา
043248 ร.ร.หนองโก
023430 ร.ร.บานกุดขนวน
021438 ร.ร.บานทายม
029828 ร.ร.บานนาฝาย
034054 ร.ร.บานนาดีโคกกลาง
027924 ร.ร.หนองแสงวิทยศึกษา (มัธยม)
041799 ร.ร. อนุบาลหนองแสง
018468 ร.ร.บานหนองแสง

271 นางสาวสุจิตรา วันทอง

017485 บํานาญประถม อ.หนองแสง
041746 ร.ร.ทับกุงประชานุกูล

272 นายชูชัย อุดมพงษ

021052 ร.ร.อนุบาลโนนสะอาด

270 นายปราณี ฉายเนตร

เขต 9 [อ.ศรีธาตุ - อ.วังสามหมอ]
273 นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว
274 นายณรงคชัย สิมพา
275 นายชัยยา ไพศาล
276 นายสมัย บูชาอินทร
277 นายทวีสิทธิ์ พวงผกา
278 นางประยงค จันทรวิเศษ
279 นายปรีชา แกวเมืองนอย
280 นายสมเกียรติ สําแดงชัย
281 นายสุรพล สุโพธิ์แสน
282 นายจักรพงษ นารัตนโท
283 นางวรรณี ปดถาวโร
284 นายประกาย นวะสิมมา
285 นายดํารงศักดิ์ พรมบุตร
286 นายชานนท ตนยวด
287 นายแสงทอง ภักดิ์สงศรี
288 นางปญจมา ลาลด

030277 ร.ร.คํากุงประชานุกูล
039964 ร.ร.บานหนองทม
035757 ร.ร.บานคํามวง
015551 ร.ร.บานตาดราษฎรสมบูรณ
036146 ร.ร.บานโปรง
018603 ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ
017543 ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ
033078 บํานาญประถม อ.ศรีธาตุ
014737 บํานาญประถม อ.ศรีธาตุ
026269 บํานาญประถม อ.ศรีธาตุ
036888 บํานาญประถม อ.ศรีธาตุ
022871 ร.ร.บานกอก
030503 ร.ร.ชุมชนจําป
017481 ร.ร.หาญใจพิทยาคม
034779 ร.ร.อนุบาลวังสามหมอ
020616 บํานาญประถม อ.วังสามหมอ

หมายเหตุ

หน ้า : 11/16

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

289 นางลัดดา ชานนตรี
290 นางมณีวรรณ จิตธรรมมา
291 นายถาวร สารกอง
292 นายวิริยุทธ ชัยตินี
293 นายพูนผล จันโทรสาร
294 นายขจรเกียรติ มานิกลักษณ
295 นางปภาวรินทร ปานภูมิ
296 นายคณาณัชภูมิ ภูขาว
297 นายสัญญา ศรีหริ่ง
298 นายพงศพันธ ขันธะโฮม

ทะเบียน

หนวย
035531 ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร (มัธยม)
034293 ร.ร.อนุบาลวังสามหมอ
033784 ร.ร.โคกสวางดงงามนอย
043415 ร.ร.บะยาวพัฒนาศึกษา
038742 ร.ร.บานผาทอง
028067 ร.ร.บานดานใหญพิทยาคาร
035094 ร.ร.บานคําจวง
037313 ร.ร.บานหนองไผ
020247 ร.ร.เลิงถอนโนนสมบูรณ
013120 ร.ร.บานคําโคกสูง

เขต 10 [อ.หนองหาน - อ.พิบูลยรักษ]
299 นายสุรเดช คําวันดี
300 นายวิทยา สุทธศรี
301 น.ส.รัดดาวัล พานาดา
302 นายสุรศักดิ์ จันทรธานี
303 นางทัศนีย เทพวงศ
304 นายศักดิ์สิทธิ์ ดวงจันทร
305 นายทองลวน ธรรมสาร
306 นายทศพล ตนคําใบ
307 วาที่ ร.ต.สุเดช พงศธร
308 นายสายทอง ณรงคชัย
309 นายสุรศักดิ์ พจนา
310 นายนิวัฒนพันธุ เบญจจินดา
311 นายกมล โสวาป
312 น.ส.รุงระวี ศรีสองเมือง
313 นายประยุทธ จันทรหางหวา
314 นายสุทธิพงษ เพ็ชรนาดี

040977 ร.ร.อนุบาลหนองหานวิทยายน
041878 ร.ร.บานหนองหาน(วันครู 2502)
032545 ร.ร.บานสรอยพราว
030958 ร.ร.บานเชียงงาม
036960 ร.ร.บานมวงประชาบํารุง
020607 ร.ร.บานบอปทม
026708 ร.ร.บานดอนยางเดี่ยว
028157 ร.ร.บานโคกทุงยั้ง
024393 ร.ร.บานนิคมหนองตาล
019621 ร.ร.บานหนองกุง
032112 ร.ร.บานสะคาม
039825 ร.ร.บานโคกถาวร
041117 ร.ร.บานพังซอน
038117 ร.ร.บานหนองหญารังกา
029644 ร.ร.บานเพ็ก
038457 ร.ร.บานหนองผือ

316 นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์มหา

027504 ร.ร.บานปูลู
018933 ร.ร.บานหนองตาใกล

317 นายสมนึก มุงคุณแสน

037948 ร.ร.บานตองหนองสระปลา

315 นางนุชนาฎ คําลวน

หมายเหตุ

หน ้า : 12/16

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

318 นายสมหวัง สุปญญาบุตร
319 นายประเจน ปาประลิต
320 นายวีระศักดิ์ บุญญะรัง
321 น.ส.ณัฐปภัสร พระศรี
322 น.ส.ฉัตรทิพย สรอยกุดเรือ
323 นางสุกัญญา บุญรักษา
324 นายอดุลย ริยะสุ
325 นายสุรชัย บุญรักษา
326 นางมะลิ ธนะชาญชัย
327 นางสุพรรณพิมล ภาณุมาศ
328 ส.อ.นิติกร หาญจิตต
329 นางรัตนาพร ปจชะ
330 นายวิทยา หาญธงชัย
331 นายยิ่งยง เกษสวัสดิ์
332 นายบุญถม จันทรธานี
333 นายเจษฎา จันทรัตนา
334 นายอําพล ทองแสน
335 นางอุไรวรรณ ประกอบผล
336 นายสังวาลย โบราณกุล
337 นางนิ่มนวล ยวงโพธิ์
338 นายบุญกอง รอบรู
339 นายเสรี อรสูญ

ทะเบียน

หนวย
021417 ร.ร.บานหนองนกทา
029166 สพป.อด. 3
027497 สพป.อด. 3
040904 สพป.อด. 3
040155 สพป.อด. 3
030676 สพป.อด. 3
008409 บํานาญประถม อ.หนองหาน
032441 สพป.อด. 3
031041 บํานาญประถม อ.หนองหาน
024272 บํานาญประถม อ.หนองหาน
037949 บํานาญประถม อ.หนองหาน
022417 บํานาญประถม อ.หนองหาน
007587 บํานาญประถม อ.หนองหาน
012756 บํานาญประถม อ.หนองหาน
032921 บํานาญประถม อ.หนองหาน
037621 ร.ร.บานดอนกลอย
038585 ร.ร.บานไชยวานโนนลือชัย
032639 ร.ร.บานนาทรายน้ํารอด
039164 ร.ร.พิบูลยรักษพิทยา (มัธยม)
041381 ร.ร.อนุบาลพิบูลยรักษ
024193 บํานาญประถม อ.พิบูลยรักษ
032091 ร.ร.บานสะแบง

เขต 11 [อ.บานดุง]
340 นายสุทัศน พลสักขวา
341 นายประจวบ บุตรโพธิ์
342 นายเรวัตร มากพูน
343 นายชัยวัฒน ดุงศรีแกว

028484 บํานาญประถม อ.บานดุง
006599 บํานาญประถม อ.บานดุง
007667 บํานาญประถม อ.บานดุง
007926 บํานาญประถม อ.บานดุง

345 นายชาติ จันดก

038723 บํานาญประถม อ.บานดุง
011100 บํานาญประถม อ.บานดุง

346 นายกิตติวุทธิ์ เสนาชุม

040322 ร.ร.บานดุงวิทยา

344 นายคงทวี สาชิน

หมายเหตุ

หน ้า : 13/16

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

347 นางรจนา พระภิเดช
348 นายสัมพันธ พันชนกกุล
349 นางขวัญหทัย วงษสุริยัน
350 นายวีรศักดิ์ พลพินิจ
351 นางนิศมา อําภาคํา
352 นายพยอม กุลบุตร
353 นายอาณัฐพล ภูมีแกดํา
354 นายสุรพล หนองพงษ
355 นายสุวัฒน ทรงศรี
356 นายปริญญา กอนวิมล
357 นายปานทอง สิตวงศ
358 นางมาลัย สมบรูณ
359 นายสุรสิทธิ์ อิศดง
360 น.ส. อราภรณ สมบรูณ
361 นายทองเลื่อม อภิรักษ
362 น.ส. สุภาวดี ศรีเชียงสา
363 นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ
364 นายอุดม เพียงเทพพงศธร
365 นางดวงจันทร หอมสวาสดิ์
366 นายสุธวัช คําบับภา
367 นางปยะฉัตร นิวรนุสิทธิ์
368 นายโยธิน ภูมิเพ็ง
369 นางโภวาทินี อุปนันท
370 นายเต็ม ดีโนนงิ้ว
371 นางสาวกัญญดา เย็นรัตน
372 นายอุดม สีจันเพรียว

ทะเบียน

หนวย

042471 ร.ร.บานดุงวิทยา
030789 ร.ร.ดงเย็นพิทยาคาร (มัธยม)
034976 ร.ร.บานดุงวิทยา
018511 ร.ร.อนุบาลศรีสุทโธ
018341 ร.ร.บานหนองไฮโนนสําราญ
039204 ร.ร.บานปอพาน
032455 ร.ร.บานหนองสองหอง
016688 ร.ร.บานปากดง
035435 ร.ร.บานนาโฮง
023011 ร.ร.พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย
035433 ร.ร.บานดงวัฒนา
037862 ร.ร.บานคําบอนโนนสมโภชน
035353 ร.ร.บานหนองลาด
040102 ร.ร.บานทาบอยาง
041058 ร.ร.บานเมืองนาซํา
035606 ร.ร.กมลศิลปสามัคคี
038256 ร.ร.บานศรีเมือง
018350 ร.ร.บานปาเปา
028479 ร.ร.บานเหลาหลวง
042183 ร.ร.บานดงหวาย
042304 ร.ร.บานหนองกาโนนสิมมา
033658 ร.ร.บานตาดโนนทองหลาง
040811 ร.ร.บานโนนสมบูรณ
041488 ร.ร.บานสมวิไล
039935 ร.ร.บานโนนศรีทอง
013848 ร.ร.อนุบาลศรีสุทโธ

เขต 12 [อ.ทุงฝน - อ.ไชยวาน - อ.กูแกว]
374 นายสมใจ แกนนาคํา

035413 ร.ร.บานชุมชนคําตานาหนองกุง
027147 ร.ร.บานธาตุนอยกอสําราญ

375 นายสุเทพ เนียมนาภา

020626 ร.ร.บานโพธิ์เหลาวิชา

373 นายสมจันทร ดงคํา

หมายเหตุ

หน ้า : 14/16

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

376 นายเสถียร ดีสิน
377 นายสนอง ปานเชียงวงษ
378 นายสมปอง รัตนสิงห
379 น.ส. สุกัญญา นามวงษา
380 นายสุทธิศักดิ์ ใจทน
381 นายสุนทร ลาแพงรี
382 นายบัณฑิต ทับพิลา
383 นางเพ็ญศรี เรียบรอย
384 นายสมศักดิ์ แสงมนตรี
385 นางสังวาล พินิจมันตรี
386 นายสุรจิตร ขันธวิชัย
387 นายเฉลิมชัย วิรุณพันธ
388 นายฉลาด วิรุณพนธ
389 นายรัศม เหลากอนคํา
390 นายสมหวัง เกตอุบล
391 นายรักษศักดิ์ บุญสิทธิ์
392 นางจิรพา พจนา
393 นางอัมพร มั่งมีศรี
394 นายอภัย ทองเทพ
395 นายบัญญัติ โพธิ์เสนา

ทะเบียน

หนวย

024822 ร.ร.บานนาทม
012753 บํานาญประถม อ.ทุงฝน
018781 ร.ร.บานบุญมี
034728 ร.ร.ทุงฝนวิทยาคาร (มัธยม)
016233 ร.ร.บานเหลาแชแล
028778 ร.ร.บานคําบอน
038615 ร.ร.ไชยวานวิทยา (มัธยม)
032408 ร.ร.บานคําบอน
010799 บํานาญประถม อ.ไชยวาน
039275 ร.ร.อนุบาลไชยวาน
027729 ร.ร.หนองแวงวิทยา
017483 ร.ร.บานโพนสูง
034581 ร.ร.บานปากาว
041214 ร.ร.บานนาปู-นากลาง
025858 ร.ร.บานโนนถั่วดิน
037409 ร.ร.บานมวงคอนสาย
038845 ร.ร.บานดอนสวรรค
033939 ร.ร.บานยางเหลาสวนกลวย
031966 ร.ร.บานซําปาหัน
019969 ร.ร.อนุบาลไชยวาน

เขต 13 [อ.บานผือ - อ.กุดจับ]
396 นางกุหลาบ อินทรสา
397 นายวิโรจน นอยอิ๋ว
398 นางวาป ไชยยืน
399 นายวิรัตน วงษเที่ยง
400 นายอนุชิต คําตา
401 นางรัชนีกร โพธิ์ทรัพย

036239 ร.ร.บานคูดงประชาสรรค
042155 ร.ร.บานโนนทองโนนหวาย
017660 ร.ร.ชุมชนสงเคราะห
032942 ร.ร.บานเม็ก
020213 ร.ร.บานโนนสวาง
035548 ร.ร.บานใหม

403 นางรัตนาภรณ พลสรรค

036010 ร.ร.บานผักบุง
013099 บํานาญประถม อ.บานผือ

404 นายเทพศักดิ์ สนสุรัตน

014639 บํานาญประถม อ.บานผือ

402 นายธงชัย บุญไชยะ

หมายเหตุ

หน ้า : 15/16

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

405 นายเสรี เชื้อกลางใหญ
406 นายประเวทย ยอดสงา
407 นายสมเกียรติ ดิ่งแกว
408 นายอาคม สีพิมพสอ
409 นางหนูลอม จันทะแจง
410 นางนิภารัตน อินทนาม
411 นายไพบูลย คํากันยา
412 นายปญจพล แสงคําไพ
413 นางแปงหอม คําสา
414 นายสมร วงษเวียน
415 นายปญญา ทั่งรื่น
416 นายนิคม สมจิตร
417 นายเปรม มีภูเวียง
418 นายคําพูน ศรีคราม
419 นายเสนห บุญแสง
420 นายบุญเลี้ยง วงษแกว
421 นายเฉลิม มุงปนกลาง
422 นายชัยยันต ขุมดินพิทักษ
423 นางโกมล ชัยธัมมาวุธ
424 นายวรวุฒิ นิรันตรานนท
425 นายธนพล ศิริวิเศษ
426 นายเกษม คําภาบุตร
427 นายวิเชียร มีบุญ
428 นายอานนท ขนุศรี
429 นางมรกต หมั่นวิชา
430 นายศุภภูมิ พลจางวาง
431 นายสุพัฒน ชิณโน
432 นายพินิจ หาโคตร
433 นายสมชาย นุมตูม
434 นางสุพรรณ นัทธี

ทะเบียน

หนวย
015143 บํานาญประถม อ.บานผือ
007548 บํานาญประถม อ.บานผือ
013013 ร.ร.บริบาลภูมิเขตต
032570 ร.ร.ชุมชนบานแวง
036727 ร.ร.อนุบาลบานผือพิทยาภูมิ
037812 ร.ร.บานนาคูณ
023440 สพป.อด. 4
041153 สพป.อด. 4
035679 สพป.อด. 4
006566 บํานาญประถม อ.บานผือ
020911 ร.ร.บานหลุมขาว
038733 ร.ร.บานหลุมขาว
028026 ร.ร.บานนาลอม
014718 ร.ร.บานดงหมูชัยเจริญ
016749 ร.ร.บานดงหวายดงขวาง
020416 ร.ร.บานหนองกุงวังแสง
025180 ร.ร.บานกลางใหญนิโรธรังสีอุปถัมภ
041348 ร.ร.อุดรวัฒนานุสรณ
033878 ร.ร.สตรีราชินูทิศ
037083 ร.ร.โนนสูงวิทยา
028169 ร.ร.บานเชียงเพ็ง
037334 บํานาญประถม อ.กุดจับ
020718 บํานาญประถม อ.กุดจับ
018893 บํานาญประถม อ.กุดจับ
039608 ร.ร.กุดจับประชาสรรค (มัธยม)
040209 ร.ร.บานดงบัง
012901 ร.ร.บานโสกแกคําเจริญ
026290 ร.ร.อนุบาลบานเพียมิตรภาพที่ 138
024026 ร.ร.บานกุดจับ
038972 ร.ร.ชุมชนบานทุงตาลเลียน

หมายเหตุ

หน ้า : 16/16

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ทะเบียน

หนวย

436 นายประยูร คงสมบัติ

021201 ร.ร.บานหนองทุม
015415 ร.ร.นิคมสรางตนเองหัวยหลวง 2

437 นางศศิธร ศรีอําไพวราภรณ

035829 ร.ร.บานหนองกุงหนองเจริญ

435 นายสําราญ มาตยเทพ

เขต 14 [อ.น้ําโสม - อ.นายูง]
438 นายสัมฤทธิ์ ดอนจันลา
439 นางสุมามาลย จําปานิล
440 นายสุวิทย ผลวิลัย
441 น.ส. กรรณิกา จันทรมณี
442 นายเสมาพิศุทธิ์ พลทัศสะ
443 นายเนตร นาศิริ
444 นายประชา โสดาวิชิต
445 นายนาวา สุขรมย
446 นายธนาชัย อินทรักษ
447 นายมกรพงศ ภูนพผา
448 นางพวงเพชร ศรีบุญเรือง
449 นายวิทยา หงษศรี
450 นายทัศดี แสนราษฎร
451 จาสิบโทอนิวัติ บุพศิริ
452 นายอนุสรณ กอนคํา
453 นายทศพล ยํายวน
454 นายบุญมี ผลประสาท
455 ส.ต.อ. ธีรยุทธ พลแสง

030640 ร.ร.บานนางัว
038464 ร.ร.บานดงพัฒนา
041293 ร.ร.บานหยวก
042860 ร.ร.บานน้ําปู
041460 ร.ร.น้ําโสมพิทยาคม (มัธยม)
030485 บํานาญประถม อ.น้ําโสม
038709 ร.ร.บานโสมเยี่ยม
041294 ร.ร.บานโนนสมบูรณ
042647 ร.ร.บานนาเมืองไทย
043171 ร.ร.บานเทพประทาน
027194 ร.ร.บานหนองแวง
037953 ร.ร.เตชะไพบูลย 2
042383 ร.ร.บานโชคเจริญ
035342 ร.ร.บานเพิ่ม
042816 ร.ร.บานนาแค
040048 ร.ร.บานวังบง
014839 บํานาญประถม อ.นายูง
040828 ร.ร.บานวังเลาโสมสวรรค

457 นายพิศาล ผิวศิริ

037969 ร.ร.บานนายูง
041572 ร.ร.บานนาตองนาสมนึก

458 นางปทมา จิตรแกว

013734 บํานาญประถม อ.น้ําโสม

456 นายอนุชาติ ไชยศรี

หมายเหตุ

