
ล ำดบัท่ี ช่ือ นำมสกุล เลขทะเบียนสมำชิก สงักดั

1 นำยประเยยีน ส่งเสริม 659 วิทยำลยัเกษตร และเทคโนโลยี

2 ผศ.ดร.ธนิต ลีเลิศ 23002 ม.กำรกีฬำแห่งชำติวิทยำเขตอุดรธำนี

3 นำยพินิจ บญุกวำ้ง 3931 วิทยำลยัเทคนิค         

4 นำยสมยั ศรีหำบตุรี 1017 วิทยำลยัอำชีวศึกษำ    

5 นำยสมยั แสงใส 12806 ส ำนกังำน กศน.อุดรธำนี 

6 นำงนงนุช เหมนิธิ 648 วิทยำลยัเทคนิค  

7 นำยพิชยั อำสน์ทอง 8604 วิทยำลยัเกษตร และเทคโนโลยี

8 นำยวีระศกัด์ิ บตุรโคษำ 7383 วิทยำลยัเกษตร และเทคโนโลยี

9 นำงณัชนนัท์ ศรีทอง 6684 วิทยำลยัเกษตร และเทคโนโลยี

10 นำยบญุส่ง จ ำปำบรรพ์ 988 วิทยำลยักำรอำชีพกุมภวำปี   

 เขต 1  สถาบันการอาชีวศึกษา

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ ากัด (ส.ส.อด.)
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกุล เลขทะเบียนสมำชิก สงักดั

1 นำยชุมพล ช ำนำญสำร 577 บ ำนำญ ม.รำชภฏัอุดรธำนี      

2 นำยสุวิทย์ พรอภยั 17678 มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุดรธำนี

3 นำงพวงเพชร จนัทำบตุร 9401 บ ำนำญเทศบำล   

4 นำงวิไลภรณ์ โสรมรรค 9755 บ ำนำญเทศบำล   

5 นำงกมลวรรณ เหล่ำประเสริฐ 7531 บ ำนำญเทศบำล   

6 นำยชำญชยั ทำแกว้ 3928 มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุดรธำนี

7 นำงผ่องพรรณ ชำลีหงษ์ 22780 มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุดรธำนี

8 นำยจ ำเนียร ธนสีลงักูร 3891 บ ำนำญ ม.รำชภฏัอุดรธำนี      

9 นำงณฐกร แกว้ปัญญำ 18096 ร.ร.เทศบำล 5    

10 นำงอรอุมำ วฒุำธิวงษ ์ณ หนองคำย 23605 บ ำนำญเทศบำล

11 นำงรุจำวรรณ กนัยำบญุ 7871 บ ำนำญเทศบำล

12 นำงกฤษณำ เวียงแกว้ 4590 บ ำนำญเทศบำล

เขต 2    เทศบาล / มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี
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ล ำดบัท่ี ช่ือ  สกุล เลขทะเบียนสมำชิก สงักดั

1 นำยวีระพล มงัครำช 18243 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

2 นำงกนกอร   ตองโมแ้กว้ 10174 บ ำนำญ  สพม.20

3 นำงนงลกัษณ์ ชุมพล 24656 บ ำนำญ มธัยม  อ.เมือง 1

4 นำงประกำยทิพย ์ พรธรรมจินต์ 23985 ร.ร.อนุบำลอุดรธำนี

5 นำงดอกไม ้ อดมัสนั 5902 ร.ร.อนุบำลอุดรธำนี

6 นำยยงคย์ทุธ์ งำมเนตร 2660 ร.ร.อนุบำลอุดรธำนี

7 นำงอำภำรัตน์ เขม็ทอง 180 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

8 นำงสำวปณิดำ อ้ึงสกุล 21334 ร.ร.อนุบำลอุดรธำนี

9 นำงรัชนี สกุลพำนิช 2580 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

10 นำงชไมพร คงเพช็ร์ 23126 ร.ร.บำ้นหมำกแขง้

11 นำงสำวพชัรำภรณ์ ชูน ้ำเท่ียง 25982 ร.ร.บำ้นหมำกแขง้

12 นำงจำษุดำ ศิริสถิตย์ 24665 ร.ร.บำ้นหมำกแขง้

13 นำงมจัฉำ  เรืองอุไร 29639 ร.ร.ชุมชนโนนสูง

14 นำงสุภำรัตน์  ชำทอง 24285 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

15 นำงน่ิมนวล  จำรุพงษท์วิช 973 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

16 นำยศรำยทุธ สินธุพนัธ์ 3438 บ ำนำญ  สพม.20

17 นำงสมบติั บญุประคอง 8007 บ ำนำญ  สพม.20

18 นำงสำวพชัรินทร์ จ ำเริญเจือ 16819 สพป.อด.1

19 นำงสำยพิรุณ ดว้งพรหมโพธ์ิ 18659 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

20 นำงฉวีวรรณ ค ำหอม 6243 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

21 นำยวิชิต บริพรรณ 5839 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

22 นำงวรำภรณ์ ธนะเวช 9439 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

เขต 3  อ.เมือง 1 

3



ล ำดบัท่ี ช่ือ  สกุล เลขทะเบียนสมำชิก สงักดั

23 นำงศิริลกัษณ์ ค ำแหงพล 10413 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

24 นำยสมยศ อุ่ยตระกูล 9652 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

25 นำยทรงศกัด์ิ อมัรัตน์ 23928 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

26 นำงวิมล ค ำมุกชิก 21626 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

27 นำงประคองจิต อรรคศรีวร 5235 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

28 นำงสำวณิชธนำ ปัดถำ 17345 ร.ร.บำ้นม่วงสวำ่งสำมคัคี

29 นำยสมชำย กอผจญ 5856 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

30 นำยชูพงษ์ ศรีแกว้ 9942 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

31 นำงจำรุนีล์ ทิพยท์อง 23853 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

32 นำยสำมำน โคตรทอง 4305 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 1

33 นำงฐิติมำ สงัขป์ระกำร 7807 บ ำนำญ มธัยม  อ.เมือง 1
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เขต 3  อ.เมือง 1 



ล ำดบัท่ี ช่ือ สกุล เลขทะเบียนสมำชิก สงักดั

1 นำยสุรชำติ วำทะสิทธ์ิ 781 ร.ร.บำ้นหนองนำค ำ

2 นำงวรรณี ค ำสุนนัท์ 24738 ร.ร.บำ้นดอนหำดดงเหล่ำตอ้ง

3 นำยประจกัษ์ นอ้ยอุ่น 8951 ร.ร.ไทยรัฐวิทยำ  92

4 นำงพชัรำภรณ์ วงษศิ์ริ 17977 ร.ร.ไทยรัฐวิทยำ  92

5 นำงคนัธนีย์ จนัทู 10351 ร.ร.ประจกัษศิ์ลปำคำร

6 นำยมนตรี                    จนัทร์คลงั                         17517 บ ำนำญ ร.ร.อุดรพิชยัรักษ์

7 นำงสมใจ แสนนำม 9579 ร.ร.ชุมชนหมูม่นวิทยำสรรค์

8 นำยจ ำรัส ศรีภูวงศ์ 8640 ร.ร.บำ้นหวับึง

9 นำยวีระ ชำนนตรี 5374 ร.ร.บำ้นเล่ือม

10 นำยพทุธิชยั วลัค  ำ 11560 ร.ร.บำ้นเชียงยนื

11 นำงสุนนัทำ สุวรรณสถิตย์ 3195 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 2

12 นำยแสงรัตน์ เจียระนยัศิลำวงษ์ 9557 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 2

13 นำยปพน สองจนัทร์ 2201 บ ำนำญมธัยม  อ.เมือง 2

14 นำงเฉลิมศรี เครือเนตร 10417 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 2

15 นำงทิพยภ์วรรณ แยม้ศรีสุข 71 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 2

16 นำยสนัต์ ละดำดำษ 23335 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 2

17 นำงอรชร จนัดำเบำ้ 5412 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 2

18 นำงณิชชำ บญุเรืองศรี 5853 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 2

19 นำยวิชยั ศรีสวสัด์ิ 310 บ ำนำญประถม  อ.เมือง 2
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เขต 4  อ.เมือง 2 



ล ำดบัท่ี ช่ือ  สกุล เลขทะเบียนสมำชิก สงักดั

1 นำงอรัญญำ อุปพงษ์ 4203 ร.ร.เชียงหวำงพิทยำคำร (มธัยม) 

2 นำยวีระชยั  ศรีสมเกียรติ 4210 ร.ร.เชียงหวำงพิทยำคำร (มธัยม) 

3 นำยเกีรติชยั คูว่จันกุล 40491 ร.ร.สร้ำงคอมวิทยำ (มธัยม) 

4 นำงพรพรรณ เสนำโยธี 10082 บ ำนำญประถม อ.สร้ำงคอม

5 นำงเจือจนัทร์  พิชิตชยั 18032 บ ำนำญประถม อ.เพญ็ 

6 นำงสำวนฤมล  จนัทะลุน 24412 ร.ร.อนุบำลเพญ็ประชำนุกูล 

7 นำงเกียรติยดุำ นิลหม่ืนไวย์ 8159 ร.ร.บำ้นดงขนัทอง 

8 นำงร ำไพ  ดีแสน 15468 บ ำนำญประถม อ.เพญ็ 

9 นำงภำรดี  กิจสมสำตร์ 2129 ร.ร.บำ้นโพนเลำ   

10 นำงวิจิตร ช ำนำญเอ้ือ 21352 บ ำนำญประถม อ.เพญ็ 

11 นำงวนัเพญ็  วงศค์  ำจนัทร์ 807 ร.ร.บำ้นแมดวิทยำคม 

12 นำงสำวเบญญำภำ พนัธุ์ศิริ 25909 ร.ร.บำ้นนำทรำยนำม่วง

13 นำงบำนเยน็  แสงจนัทร์ 1451 บ ำนำญประถม อ.สร้ำงคอม

เขต 5  อ.เพญ็ / อ.สร้างคอม
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ล ำดบัท่ี ช่ือ  สกุล เลขทะเบียนสมำชิก สงักดั
14 นำงอรวรรณ ธำตุไชย 2130 บ ำนำญประถม อ.เพญ็ 
15 นำยจ ำรัส  จนัทศิลป์ 13414 บ ำนำญประถม อ.เพญ็ 
16 นำงทศันีย ์ แกว้เชียงหวำง 7680 ร.ร.บำ้นดอนข่ำ 
17 นำยอำคม  แกว้เจริญ 17926 ร.ร.บำ้นโคกกลำง
18 นำยสมพร  อญัญะโพธ์ิ 12381 บ ำนำญประถม อ.เพญ็ 
19 นำยจรัส   นำสวำ่ง 2097 บ ำนำญประถม อ.เพญ็ 
20 นำงนำรี ธุระท ำ 11319 บ ำนำญประถม อ.เพญ็ 
21 นำงนภำรัตน์  แกว้แก่น 7384 บ ำนำญประถม อ.เพญ็ 
22 นำงพิสมยั มีภูเวียง 4172 ร.ร.ชุมชนบำ้นธำตุ 
23 นำยอรรถชยั  นนัทวิจิตร 4089 ร.ร.อนุบำลเพญ็ประชำนุกูล 
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เขต 5  อ.เพญ็ / อ.สร้างคอม



ล ำดบัท่ี ช่ือ  สกุล เลขทะเบียนสมำชิก สงักดั

1 นำงเบญจรัตน์ แกว้พรรณำ 9750 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

2 นำยธ ำรงค์ สำสุนทร 6244 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

3 นำยทรงวฒิุ บตุรโพธ์ิศรี 316 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

4 นำงสุฑำรัตน์ สีหรักษ์ 706 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

5 นำงโสภิญ ศรีแกว้ 6281 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

6 นำงวฒันำ เบำ้หล่อเพชร 2427 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

7 น.ส.สถำวร ป้อมเชียงพิณ 6790 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

8 นำงพิกุล สุวพงษ์ 7172 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

9 นำยอุดม มุงคุณค ำซำว 21201 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

10 นำยบญุประสพ กุลศรี 17026 ร.ร.บำ้นหนองบวับำน

11 นำงจินตนำ ถีระปรำโมทย์ 10051 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

12 นำงปิยรัตน์ เนตรนี 2242 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

13 นำงพนูศรี โคตรบตุร 5257 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

14 นำยสุริยนัต์ มหำโพธ์ิ 3947 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

15 นำงทองริน บงบตุร 7419 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

16 นำงเสำวนีย์ ศรีหะไตรย์ 3984 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

17 นำงคณิตำ ภูริศรี 8069 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

18 นำงโฉมสุดำ ก ำไรทอง 16667 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

19 นำยศุภกิจ ระวิชยั 3385 ร.ร.บำ้นหมำกหญำ้

20 นำยชำลี ศรีสุพล 2308 ร.ร.บำ้นหนองแวงจุมพล

21 นำยปรเมศร์ นิตยค์  ำหำญ 23651 ร.ร.บำ้นหนองออ้

22 นำยสงวนศกัด์ิ รำมจนัทร์ 2302 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

เขต 6  อ.หนองววัซอ / บ านาญ อ.หนองววัซอ
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ล ำดบัท่ี ช่ือ  สกุล เลขทะเบียนสมำชิก สงักดั

23 นำงอมัพร จนัทร์ดวง 5990 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

24 นำงเพญ็ญดำ ทกัษิณภำค 2214 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

25 นำงธีรภำ วรรณำ 4813 ร.ร.อนุบำลหนองววัซอ

26 นำงอนุลกัษณ์ วงศไ์ชย 8732 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

27 นำยไชยเดช ชำวเหนือ 2361 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

28 นำงกำญจนี ยอดคีรี 4793 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

29 นำยค ำเข่ือน อ่ิมใจ 2404 บ ำนำญ มธัยม อ.หนองววัซอ

30 นำยถวิล คูณเศรษฐ์ 2317 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ

31 นำยจ ำเนียร มุง่งำม 4797 บ ำนำญประถม อ.หนองววัซอ
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เขต 6  อ.หนองววัซอ / บ านาญ อ.หนองววัซอ



ล ำดบัท่ี ช่ือ สกุล เลขทะเบียนสมำชิก สงักดั

1 นำงสุดใจ อินทร์อุดม 7010 บ ำนำญประถม อ.กุมภวำปี

2 นำงเอมอร ปัญญำใส 16809 โรงเรียนบำ้นทุง่หนองเทำ

3 นำยประยรู จกัรโนวรรณ 5681 บ ำนำญประถม อ.กุมภวำปี

4 นำงสำวคนึงนิจ โคตรมณี 16665 บ ำนำญประถม อ.กุมภวำปี

5 นำงพรรณรพี ภูวนำถ 7002 โรงเรียนบำ้นโคกสีวงัแสง

6 นำงอ ำไพ กสันุกำ 6175 บ ำนำญประถม อ.ประจกัษศิ์ลปำคม

7 นำงประยงค์ ภกัดีวฒิุ 4517 โรงเรียนบำ้นหนองลุมพกุหญำ้มำ้

8 นำงสำวชนิดำภำ ยอดภกัดี 25928 โรงเรียนบำ้นโนนแสวง

9 นำยทองสุข พรมอ๊อต 2587 โรงเรียนบำ้นวำปี

10 นำงขนิษฐำ อคัรปัญญำ 10079 โรงเรียนอนุบำลกุมภวำปี

11 นำงใจทิพย์ บณัฑิตกุล 14456 โรงเรียนเหล่ำแชแลหนองแวง

12 นำยวิวฒัน์ ตำงจงรำช 5621 โรงเรียนหว้ยบงดงมะไฟ

13 นำงพิกุล ชำญนรำ 360 บ ำนำญประถม อ.กุมภวำปี

14 นำยคนอง วงษำลี 3102 โรงเรียนกุดยำง

15 นำงอรทยั แกว้พนำ 22425 โรงเรียนบำ้นเปลือย

16 นำงพรรณี นำรำษฎร์ 3056 ส ำนกังำน สพท.อด2

17 นำยสุรชยั สำรีพนัดอน 9518 โรงเรียนบำ้นเชียงแหว

18 นำงฉนัทนำ ทองไวย์ 18166 โรงเรียนบำ้นวำปี

19 นำยสุริยนั แสนนำงชน 5701 บ ำนำญประถม อ.กุมภวำปี

20 นำยชำญณรงค์ อุดชำชน 14460 โรงเรียนบำ้นค ำเจริญ

21 นำยสุรชยั อว้นแพง 12539 บ ำนำญประถม อ.กุมภวำปี
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เขต 7  อ.กุมภวาปี /  อ.ประจักษ์ศิลปาคม



ล ำดบัท่ี ช่ือ สกุล เลขทะเบียนสมำชิก สงักดั

22 นำงวรำภรณ์ พิมรินทร์ 5671 โรงเรียนบำ้นสงเปลือยดงสำมสิบ

23 นำยบญุโฮม ภกัด์ิสงศรี 6166 บ ำนำญประถม อ.กุมภวำปี

24 นำยอุดม พนัธุวงษำ 1501 บ ำนำญประถม อ.กุมภวำปี

25 นำงพวงพิศ บตุตะโยธี 15646 บ ำนำญประถม อ.กุมภวำปี

26 นำยอำทิตย์ เจียรวำปี 1185 บ ำนำญประถม อ.กุมภวำปี

27 นำงหนูศิลป์ สมวชัรจิต 1065 บ ำนำญประถม อ.กุมภวำปี

28 นำงฉวีวรรณ ศรีพนัดอน 9610 บ ำนำญประถม อ.กุมภวำปี

29 นำงจริยำพร จนัทรทิพย์ 5775 โรงเรียนบำ้นดงนอ้ย

30 นำงทรงขวญั บตุตะโยธี 8508 บ ำนำญประถม อ.กุมภวำปี

31 นำยศิริพงษ์ ปณุประเสริฐ 744 บ ำนำญประถม อ.กุมภวำปี

32 นำยจ ำเริญ อินทร์เอ่ียม 7075 บ ำนำญประถม อ.กุมภวำปี

เขต 7  อ.กุมภวาปี /  อ.ประจักษ์ศิลปาคม
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ล าดบัที่ ช่ือ สกลุ เลขทะเบียนสมาชิก สังกดั

1 นำงกำญจนำ มนสัสิลำ 17453 โรงเรียนอนุบำลโนนสะอำด

2 นำงวิญญำ แสงตะวนั 7175 บ ำนำญประถม อ.หนองแสง

3 นำยสถิตย์ จนัทร์โสม 840 บ ำนำญประถม อ.หนองแสง

4 นำยทองบำง แถนสีแสง 2859 บ ำนำญประถม อ.หนองแสง

5 นำยสุเดช ศรีวิชำ 25891 โรงเรียนบำ้นโนนทองค ำเจริญ

6 นำยณรงคฤ์ทธ์ิ ธนสีลงักูร 831 บ ำนำญประถม อ.หนองแสง

7 นำงทิพยฉ์วี ศกัอ์ิคะทศัน์ 2856 บ ำนำญประถม อ.หนองแสง

8 นำยสถิตยพ์งษ์ พรหมสิทธ์ิ 24719 บ ำนำญประถม อ.หนองแสง

9 นำยค ำพร ปำกเมย 6144 บ ำนำญประถม อ.หนองแสง

10 นำงสุจิตร แสนสกุล 3286 บ ำนำญ สพป.อด.2 อ.โนนสะอำด

11 นำงอมรพรรณ ปัทนำภำ 126 โรงเรียนบำ้นโสกรัง

12 นำงชญำภำ ทนุบ ำรุงศิลป์ 9898 บ ำนำญประถม อ.โนนสะอำด

13 นำงศิวณัฐ ทศันิยม 6665 บ ำนำญประถม อ.โนนสะอำด

14 นำงเยำวลกัษณ์ โนนทิง 283 บ ำนำญประถม อ.โนนสะอำด

15 นำยประทีป โชคบณัฑิต 3284 บ ำนำญประถม อ.โนนสะอำด
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เขต 8  อ.โนนสะอาด  /  อ.หนองแสง



ล าดบัที่ ช่ือ นามสกลุ เลขทะเบียนสมาชิก สังกดั

1 นำยสุริยำ บญุชนะทรัพย์ 3628 โรงเรียนบำ้นหว้ยผ้ึง

2 นำงสุธำรี แสงกลำ้ 17133 โรงเรียนบำ้นค ำยำง

3 นำยเสถียร แสงกลำ้ 9460 โรงเรียนบำ้นค ำยำง

4 นำงวิไลวรรณ ชนะสะแบง 24974 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ

5 นำยพรชยั ชนะสะแบง 4559 โรงเรียนบำ้นหนองหญำ้ไซ

6 นำยเชำวลิต จิกจกัร์ 18198 โรงเรียนบำ้นหนองหญำ้ไซ

7 นำงพวงพะยอม พนัธ์ศรี 12392 โรงเรียนบำ้นนำยงู

8 นำยกฤษฎำ ศรีสุชำติ 1082 โรงเรียนสำมคัคีวิทยำคำร

9 นำยประยทุธ สมัฤทธ์ิ 7470 บ ำนำญประถม อ.ศรีธำตุ

10 นำยอนนัต์ เจริญสุข 1338 บ ำนำญประถม อ.ศรีธำตุ

11 นำยอุทยั หนูทอง 2612 บ ำนำญประถม อ.ศรีธำตุ

12 นำยวิชยั โพธิยำ 6023 บ ำนำญประถม อ.ศรีธำตุ

13 นำยประยรู กงลำ 1319 บ ำนำญประถม อ.ศรีธำตุ

14 นำยดุสิต เหล่ำพร 23440 โรงเรียนบำ้นตำดรำษฎร์สมบรูณ์

15 นำยณัฐพล นำรัตน์โท 18163 โรงเรียนบำ้นโคกก่อง สพป อด.2

16 นำยชยัยำ ไพศำล 23970 โรงเรียนบำ้นค ำม่วง สพป อด.2

17 นำงวนัทนีย์ ตำระบติั 7820 บ ำนำญประถม อ.ศรีธำตุ

18 นำงอ ำนวย ทองลือ 21552 บ ำนำญประถม อ.วงัสำมหมอ

19 นำยจำรึก ชำวระ 21639 บ ำนำญประถม อ.วงัสำมหมอ

13

เขต 9  อ.ศรีธาตุ /  อ.วงัสามหมอ



ล าดบัที่ ช่ือ นามสกลุ เลขทะเบียนสมาชิก สังกดั

1 นำยอุดมศกัด์ิ สิงห์สตัย์ 1912 บ ำนำญประถม อ.หนองหำน

2 นำงสำวชลลดำ อุระสนิท 23558 โรงเรียนบำ้นนิคมหนองตำล

3 นำยวิทยำ สนทำ 4948 โรงเรียนบำ้นโคกทุง่ย ั้ง

4 นำงปรำณี ประกิระสำ 8504 โรงเรียนบำ้นโคกสวำ่งนำดี

5 นำงประภำศรี นำค ำมะโคตร 6349 สพป อด.3

6 นำงวรัญญำ ศรีเหล็กแดง 11948 สพป อด.3

7 นำงนำริสำ หลกัทอง 12005 บ ำนำญ หนองหำนวิทยำ

8 นำงชนมช์นก เกษรศุกร์ 25066 โรงเรียนบำ้นดอนกลอย

9 นำงอุไรวรรณ ประกอบผล 5962 โรงเรียนบำ้นนำทรำยน ้ำรอด

10 นำยสงัคม พรหมแสงใส 7 ขำ้รำชกำรบ ำนำญ สพป อด.3

11 นำยพนูศกัด์ิ ไชยพลงำม 19159 บ ำนำญประถม อ.หนองหำน

12 นำงดำรณี เครือเจริญ 13848 บ ำนำญประถม อ.หนองหำน

13 นำยพงศพ์นัธุ์ ธีระวงศ์ 18209 สพป อด.3

14 นำงสมปอง สำรีโท 4956 สพป อด.3

15 นำยบญุมี โพธ์ิศรี 4941 สพป อด.3

16 นำยอุทยั ขวญัเมือง 5066 โรงเรียนบำ้นหนองกลำ้

17 นำงทบัทิม ธีระวงศ์ 18220 สพป อด.3

18 นำยบญุจนัทร์ ค  ำภำษี 16838 โรงเรียนบำ้นนำอุดม

19 นำยทองสี ยศธิพำนำ 2463 โรงเรียนหนองเต่ำดอนหำยโศก

20 นำงภณัฑิรำ จกัรำช 4952 สพป อด.3

21 นำยบญุสม โอชำรส 12504 โรงเรียนบำ้นโคกทุง่ย ั้ง

22 นำยบญุเลิศ กอ้งเวหำ 12384 โรงเรียนบำ้นโคกทุง่ย ั้ง

เขต 10  อ.หนองหาน /   อ.พบูิลย์รักษ์
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ล าดบัที่ ช่ือ นามสกลุ เลขทะเบียนสมาชิก สังกดั

23 นำยพงศวิ์ชญ์ สำริสี 4949 บ ำนำญประถม อ.หนองหำน

24 วำ่ท่ีร.ต.สุเดช พงศธร 5046 บ ำนำญประถม อ.หนองหำน

25 นำงสำวนฤมล พิลำดี 22341 สพป อด.3

26 นำยอภิชำติ จนัทรเสนำ 23413 สพป อด.3

27 นำยสุรชยั บญุรักษำ 1975 สพป อด.3
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เขต 10  อ.หนองหาน /   อ.พบูิลย์รักษ์



ล าดบัที่ ช่ือ สกลุ เลขทะเบียนสมาชิก สังกดั

1 นำงสุมำลี ศรีพงษวิ์รัตน์ 188 บ ำนำญประถม อ.บำ้นดุง

2 นำยรักเกียรติ หนัประดิษฐ์ 8841 โรงเรียนบำ้นดงแสนสุข

3 นำยธำนินทร์ จนัท ำมำ 8575 บ ำนำญประถม อ.บำ้นดุง

4 นำยผดุงศกัด์ิ กุดจิก 6112 สพป อด. 3

5 นำยสะอำด สร้อยพำน 4368 โรงเรียนบำ้นม่วง

6 นำยปัญญำ ไชยสิทธ์ิ 12110 โรงเรียนบำ้นหนองสวำ่ง

7 นำยเก่ง เพญ็พำน 4325 บ ำนำญประถม อ.บำ้นดุง

8 นำยกิติพงษ์ ไชยขนัธ์ 23232 โรงเรียนหนองสองหอ้ง

9 นำงสำวอรำภรณ์ สมบรูณ์ 25284 โรงเรียนบำ้นดอนข้ีเหล็ก

10 นำยทองเล่ือม อภิรักษ์ 25338 โรงเรียนบำ้นเมืองนำซ ำ

11 นำยพงษศ์กัด์ิ กงช่ำง 22223 โรงเรียนบำ้นกุดดู่อุดมวิทย์

12 นำยจกัรวำล สูงหำ้งหวำ้ 21395 โรงเรียนบำ้นวงัคำงฮูง

13 นำยวิชยั อหนัตะ 1406 บ ำนำญประถม อ.บำ้นดุง

14 นำงนิตยำ ยศค ำลือ 14664 บ ำนำญประถม อ.บำ้นดุง

15 นำยสุรจิต พรหมจำรย์ 1410 โรงเรียนหว้ยปลำโด
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เขต 11  อ.บ้านดุง



ล าดบัที่ ช่ือ สกลุ เลขทะเบียนสมาชิก สังกดั

1 นำยแกว้ รักษำ 1587 โรงเรียนบำ้นโพธ์ิเหล่ำวิชำ

2 นำยสมศกัด์ิ ลำดี 18130 โรงเรียนบำ้นหนองชำ้งคำวหนองบง

3 นำงวำสนำ อุดทมุนำรี 24483 โรงเรียนบำ้นโนนสมบรูณ์

4 นำยวิชยั ขนัตี 3819 บ ำนำญประถม อ.ทุง่ฝน

5 นำยศกัดำ แสนศิริรัตน์ 23933 บ ำนำญประถม อ.ทุง่ฝน

6 นำงนิรันดร์ ขนัธวิชยั 24721 โรงเรียนเพียปู่ หนองเรือ

7 นำยสุดใจ นำอินทร์ 12474 บ ำนำญประถม อ.ไชยวำน

8 นำงพิสมยั บญุสอด 413 บ ำนำญประถม อ.ไชยวำน

9 นำงสุนนัทำ ภูมิเพง็ 3136 โรงเรียนหนองแวงวิทยำ

10 นำยพิชยั อินทชยั 12 บ ำนำญประถม อ.ไชยวำน

11 นำยวรจนัทร์ พลสิมมำ 18611 สพป อด.3

12 นำยสมศกัด์ิ แสงมนตรี 1698 บ ำนำญประถม อ.ไชยวำน

13 นำยอ ำนำจ ตั้งพิทกัษ์ 14834 โรงเรียนบำ้นคอ้ดอนแคน

14 นำยสมหวงั เกตอุบล 25858 โรงเรียนบำ้นม่วงดอนสำย

15 นำงสงัวำล พินิจมนตรี 7309 โรงเรียนอนุบำลไชยวำน

เขต 12  อ.ทุ่งฝน  /  อ.ไชยวาน  / อ.กู่แก้ว
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ล าดบัที่ ช่ือ นามสกลุ เลขทะเบียนสมาชิก สังกดั

1 นำยสมยั ประเสริฐ์ 22601 โรงเรียนบำ้นแหลมทองพฒันำ

2 นำงนฏัธิดำ กุลธวชั 168 โรงเรียนบำ้นกำลึม

3 นำงเงินตรำ กิจนุกร 23656 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร

4 นำยกมล นำมบญุมี 363 บ ำนำญประถม อ.บำ้นผือ

5 นำยไพฑูรย์ มงคล 4667 บ ำนำญประถม อ.บำ้นผือ

6 นำยเทพศกัด์ิ สนสุรัตน์ 14286 บ ำนำญประถม อ.บำ้นผือ

7 นำยสุพจน์ วิชำกุล 163 บ ำนำญประถม อ.บำ้นผือ

8 นำยล ำพงษ์ จนัทร์ดวง 1824 บ ำนำญประถม อ.บำ้นผือ

9 นำยเช้ือ บญุพงษ์ 1828 บ ำนำญประถม อ.บำ้นผือ

10 นำยจรวด เจริญสุข 1777 บ ำนำญประถม อ.บำ้นผือ

11 นำยดอม พรมทอง 9445 บ ำนำญประถม อ.บำ้นผือ

12 นำยชยันิยม อำษำนำม 15798 บ ำนำญประถม อ.บำ้นผือ

13 นำยชชัวำล นนัทวงศ์ 17743 โรงเรียนบริบำลภูมิเขตต์

14 นำยเสน่ห์ บญุแสง 3223 บ ำนำญประถม อ.บำ้นผือ

15 นำยไชยเลิศ ผดุงเวียง 8384 โรงเรียนบำ้นคอ้ (เขือน ้ำ)

16 นำงนริศรำ พนัธุ 25133 โรงเรียนบำ้นสระคุ

17 นำยวิชิต พลสรรค์ 4675 โรงเรียนบำ้นหนองกุง

18 นำยสมเกียรติ ด่ิงแกว้ 17975 บ ำนำญประถม อ.บำ้นผือ

19 นำยเฉลิม มุง่ป่ันกลำง 1875 บ ำนำญประถม อ.บำ้นผือ

20 นำยอภยั เดโชโชติพิพฒัน์ 17400 โรงเรียนชุมชนบำ้นสร้ำงแป้น

21 นำยธนพล  ศิริวิเศษ 9461 บ ำนำญประถม อ.กุดจบั
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เขต 13  อ.บ้านผือ /  อ.กุดจับ



ล าดบัที่ ช่ือ นามสกลุ เลขทะเบียนสมาชิก สังกดั

22 นำยอิทธิชยั นิตยก์ุลกำนต์ 24826 โรงเรียนบำ้นดงธำตุ

23 นำยชิษณุชำ เศษฐบตุร 42884 โรงเรียนบำ้นกุดจบั

24 นำยส ำรำญ มำตยเ์ทพ 3415 บ ำนำญประถม อ.กุดจบั

25 นำยสวำ่ง คุณมี 3417 บ ำนำญมธัยม อ.กุดจบั

26 นำงเตือนใจ บำลไทสงค์ 25608 บ ำนำญประถม อ.กุดจบั

27 นำงสุภำภรณ์  ยมจินดำ 7381 บ ำนำญประถม อ.กุดจบั

28 นำยเกษม สูเสน 33385 บ ำนำญประถม อ.กุดจบั

29 นำยปัญญำ  ชูพรหมวงศ์ 624 โรงเรียนกุดจบัประชำสรรค(์มธัยม)

30 นำงสำววรัญญำ ส ำแดงชยั 6668 โรงเรียนบำ้นหว้ยเชียงหนองอีเบำ้

31 นำงสำวรัตนำภรณ์ ค ำมูล 14864 สพป.อุดรธำนี เขต 4
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เขต 13  อ.บ้านผือ /  อ.กุดจับ



ล าดบัที่ ช่ือ สกลุ เลขทะเบียนสมาชิก สังกดั

1 นำยประมวล นิลรักษำ 2834 บ ำนำญประถม อ.นำยงู

2 นำงสมหมำย สรวงศิริ 2818 บ ำนำญประถม อ.นำยงู

3 นำยกมัปนำท มูลโต 21522 บ ำนำญประถม อ.น ้ำโสม

4 นำยสุพจน์ แขง็แรง 8287 โรงเรียนบำ้นน ้ำซึม

5 นำงทิวำวรรณ ค ำดวง 25220 บ ำนำญ มธัยม อ.น ้ำโสม

6 นำงพิชญำภำ ค ำทำ 5199 โรงเรียนบำ้นดงพฒันำ

7 นำยสมพงษ์ จนัทร์กอง 8296 โรงเรียนบำ้นนำจำนโนนนำโพธ์ิ

8 จ.ส.ท.อนิวติั บพุศิริ 2793 โรงเรียนบำ้นเพ่ิม (อรุโณอุปถมัภ)์

9 นำยเสน่ห์ หำญณรงค์ 2365 บ ำนำญประถม อ.น ้ำโสม

10 นำยเนตร นำศิริ 488 บ ำนำญประถม อ.น ้ำโสม
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เขต 14  อ.น า้โสม /  อ.นายูง



ล าดบัที่ ช่ือ สกลุ เลขทะเบียนสมาชิก สังกดั

1 นำงจีระประภำ สุทธิดี 17 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธำนี จ  ำกดั

2 นำยศรัณย์ กลนัทกพนัธ์ 25862 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธำนี จ  ำกดั

3 นำงศิรินทรำ นอ้ยมะลิวนั 25087 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธำนี จ  ำกดั

4 นำงนลินรัตน์ พงศรั์ชเดช 25822 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธำนี จ  ำกดั

5 นำงกินรอน ศรีนำค 263 เกษียญสหกรณ์ฯ

6 นำงพจนำรถ สุรันกูล 229 เกษียญสหกรณ์ฯ

7 นำยพนัธ์ทิพย์ ทองไวย์ 46 เกษียญสหกรณ์ฯ

8 นำยยทุธศำสตร์ ศรีสุข 355 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธำนี จ  ำกดั

เขต 15  หน่วยพเิศษ / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี
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