
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 
เรื่อง  เงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก 

  

  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ว่าด้วย เงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก       
พ.ศ.2560 ก าหนดให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ/งานประจ า หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ/
งานประจ าที่เป็นสมาชิกติดต่อกัน ครบ 25 ปีบริบูรณ์ ในปีบัญชี 2563 ยื่นค าร้องขอรับเงินสวัสดิการบ าเหน็จ
สมาชิก ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าร้องขอรับเงินสวัสดิการบ าเหน็จ
สมาชิก ดังนี้ 
  เมื่อปีบัญชี 2563 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564        
ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายไว้ จ านวน 2,000,000.00 บาท แบ่งเป็น  
   60 % ของเวลาการเป็นสมาชิก  =  1,200,000.00  บาท   
   40 % ของค่าหุ้น    =     800,000.00  บาท 
  ปรากฏว่า มีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ/งานประจ า หรือลาออกจากราชการ/งานประจ า 
ในปีบัญชี 2563 ที่ยื่นค าขอรับเงินสวัสดิการบ าเหน็จ จ านวน 522 ราย ในจ านวนนี้มีผู้ขาดคุณสมบัติตาม
ประกาศ จ านวน 1 ราย และส่งค าร้องขอรับสวัสดิการซ้ า จ านวน 10 ราย 
  ส าหรับผู้มีสิทธิ์  จ านวน  511  ราย  สหกรณ์ฯ ได้ค านวณเงินสวัสดิการบ าเหน็จตามข้อ 9 
แห่งระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก พ.ศ.2560 ได้ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อน าเงินที่ได้รับในส่วนนี้  
จ านวน 1,200,000.00 บาท น าไปหารเวลาการเป็นสมาชิกของผู้ยื่นขอรับสวัสดิการที่มีสิทธิ์ทั้งหมดแล้ว เท่ากับ 
15,787 ผลลัพธ์เท่ากับ 76.0119085323  (อัตราส่วน 1 : 76.0119085323) 
  ส่วนที่ 2 ร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อน าเงินที่ได้รับในส่วนนี้ 
จ านวน 800,000.00 บาท น าไปหารเงินค่าหุ้นของสมาชิกผู้ยื่นขอรับเงินสวัสดิการบ าเหน็จทั้งหมด เท่ากับ 
327,475,580.00 บาท ผลลัพธ์เท่ากับ 0.00244293024 (อัตราส่วน 1 : 0.00244293024) 
 สมาชิกที่ขาดคุณสมบัติ 1 ราย คือ 
  1. นายสุรสิทธิ์  สงฆ์ธรรม เลขทะเบียน 22062  สังกัด บ านาญ อ าเภอส่องดาว ลาออกจาก
ราชการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 16 ปี 11 เดือน (เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2547) 

  จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ได้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  1  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

   
(นายวีระชน  ธิมะสาร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 

= 2,000,000.00 
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล เลขทะเบียน สังกัด/อ าเภอ
สวัสดกิารทีไ่ดร้ับ

(บาท)
หมายเหตุ

1 น.ส.สุภาภรณ์  ราชกรม 22610 โรงเรียนเทศบาล 2 "เชิงชุมอนชุนวิทยา" 1,629.05 
2 นางพยุงศรี  จันทรังษี 21445 โรงเรียนเทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์" 2,640.25 
3 นางอุไรวรรณ  นิคร 10535 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จํากัด 4,581.68 
4 นางวาสนา  ดํารงไทย 10193 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จํากัด 4,279.98 
5 นางรัชดา  ชวพันธุ์ 12063 วิทยาลัยเทคนิค 4,254.75 
6 นายพูลสวัสด์ิ  บัวภาคํา 19885 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 2,937.25 
7 นางบุญรวม  ศรีสร้อย 23094 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 3,037.32 
8 น.ส.สุกัญญา  ชิณศรี 21892 สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 3,151.76 
9 นายนิธิพัฒน์  ศรีมรกต 12454 บํานาญองค์การ 4,423.03 
10 นางวิลาวรรณ  บรรลือ 23361 บํานาญ สปจ.สกลนคร 2,678.66 
11 นางสมหมาย  นันทราช 21914 บํานาญ สปจ.สกลนคร 2,871.56 
12 นายวฒชพรรค  บรรลือ 15408 บํานาญ สปจ.สกลนคร 3,086.19 
13 นายจักรทิพย์  ทอนฮามแก้ว 8659 บํานาญ อ.เมือง 4,695.11 
14 นางวนิดา  ศรีสงคราม 21667 บํานาญ อ.เมือง 3,000.82 
15 นายบุศรา  โรจนชีวะ 17136 บํานาญ อ.เมือง 3,653.70 
16 นายพิพัฒน์  สอนสมนึก 8529 บํานาญ อ.เมือง 4,581.76 
17 นางพรรณี  แสนเวียน 27530 บํานาญ อ.เมือง 230.20 
18 นางนิราวัลย์  สิงหะกุล 18123 บํานาญ อ.เมือง 3,835.87 
19 นางอมรรัตน์  ศิริขันธ์ 11034 บํานาญ อ.เมือง 4,367.40 
20 นายเอก  โคตราช 20603 บํานาญ อ.เมือง 3,379.80 
21 นายสุรศักด์ิ  ดาบสมเด็จ 13403 บํานาญ อ.เมือง 4,311.84 
22 นางจินดา  พรหมหากุล 16175 บํานาญ อ.เมือง 4,065.37 
23 นายวชิรญาณ  โยธสิงห์ 21204 บํานาญ อ.เมือง 3,305.25 
24 นางสุรีย์  สินนอก 10805 บํานาญ อ.เมือง 4,802.98 
25 นางสุเมียด  ชนิลกุล 22371 บํานาญ อ.เมือง 3,072.57 
26 น.ส.อมรรัตน์  ศุภวุฒิ 24552 บํานาญ อ.เมือง 2,568.34 
27 นายบันดาล  ประสพดี 17485 บํานาญ อ.เมือง 3,774.59 
28 นายเชิดศักด์ิ  ชาทองยศ 18725 บํานาญ อ.เมือง 3,590.81 
29 นางศรีสมร  เหล่าศักด์ิชัย 11213 บํานาญ อ.เมือง 5,003.30 
30 นางประพันธุ ์ วิทยพาณิชกร 12956 บํานาญ อ.เมือง 4,331.66 
31 นายประเทือง  รสานนท์ 11397 บํานาญ อ.เมือง 4,594.11 

บัญชีจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก ประจ าปี 2563
โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ของสมาชิก ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
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32 นายอภิชาติ  แสนภูวา 12469 บํานาญ อ.เมือง 4,039.73 
33 นางสาวิตรี  วิเศษสาคร 17405 บํานาญ อ.เมือง 3,051.24 
34 นายสบาย  มูลไชยสุข 16811 บํานาญ อ.เมือง 3,218.12 
35 น.ส.อมรลักษณ์  นามโยธา 11001 บํานาญ อ.เมือง 4,187.11 
36 นางธัญกัญจน์  รอดอุตม์ 11019 บํานาญ อ.เมือง 4,755.10 
37 นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณวิเศษ 23759 บํานาญ อ.เมือง 2,771.70 
38 นางรัตนพร  วภักด์ิเพชร 10290 บํานาญ อ.เมือง 4,353.27 
39 น.ส.นิภาภรณ์  พูลสวัสด์ิ 9992 บํานาญ อ.เมือง 4,681.64 
40 นางวราภรณ์  โยธานัก 25240 บํานาญ อ.เมือง 2,797.86 
41 นางเพ็ญศรี  ดงจําปา 11525 บํานาญ อ.เมือง 4,459.95 
42 น.ส.วันเพ็ญ  นามเมืองรักษ์ 16580 บํานาญ อ.เมือง 3,839.89 
43 นางยุวรี  ศรีแสง 10542 บํานาญ อ.เมือง 3,855.52 
44 นางชิดดาวรรณ  รุ่งเรือง 8463 บํานาญ อ.เมือง 3,698.15 
45 นางสมบูรณ์  พรหมเทพ 9202 บํานาญ อ.เมือง 4,614.21 
46 นางปัทธรรมมา  ทัศคร 9866 บํานาญ อ.เมือง 4,813.76 
47 นางประเทือง  สุภาสอน 8935 บํานาญ อ.เมือง 3,879.42 
48 นายสุวีระนาเดช  มะลาไว 14398 บํานาญ อ.เมือง 4,373.57 
49 นายสุรศาสตร์  โสภัย 15369 บํานาญ อ.เมือง 3,657.96 
50 นายสมสนุก  พิมพ์มีลาย 26970 บํานาญ อ.เมือง 2,175.82 
51 นายบุรินทร์  บุรัตน์ 21579 บํานาญ อ.เมือง 3,056.28 
52 นางวิลาวัลย์  พรหมสาขาฯ 16683 บํานาญ อ.เมือง 4,065.37 
53 นางลําพูน  คะสาราช 12790 บํานาญ อ.เมือง 4,066.36 
54 นางกุศลิน  นามหงษา 14069 บํานาญ อ.เมือง 4,422.18 
55 นายฤทธิชัย  เกตวงศา 11976 บํานาญ อ.เมือง 4,673.59 
56 นายปรีชา  ดวงศรีจันทร์ 16914 บํานาญ อ.เมือง 2,442.32 
57 นางเกษแก้ว  พันธุไ์ชย 16600 บํานาญ อ.เมือง 3,480.53 
58 นายวรวิทย์  อ่อนจงไกร 24128 บํานาญ อ.เมือง 2,499.77 
59 นายสมัย  จันทรังษี 10024 บํานาญ อ.เมือง 4,805.95 
60 นางราตรี  วงศ์บาตร 9927 บํานาญ อ.เมือง 4,642.76 
61 นายนิวัติ  ฮามพันเมือง 14144 บํานาญ อ.เมือง 4,357.20 
62 นายรําไพ  ไชยแสงราช 16341 บํานาญ อ.เมือง 3,707.72 
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63 นางสุกัลยา  เข็มทอง 12325 บํานาญ อ.เมือง 3,480.30 
64 นายสําราญ  คําชมภู 22567 บํานาญ อ.เมือง 2,135.95 
65 นางญาวิตา  อนุญาหงษ์ 9794 บํานาญ อ.เมือง 4,694.10 
66 นางมะลิวัลย์  เกษทองมา 12733 บํานาญ อ.เมือง 3,825.73 
67 นายมนตกานต์  พรหมภาพ 10283 บํานาญ อ.คําตากล้า 4,825.24 
68 นางร่อนพิบูลย์  สกุลเดช 9490 บํานาญ อ.คําตากล้า 4,901.50 
69 นายถวิล  ไฝสิงห์ 17158 บํานาญ อ.คําตากล้า 2,700.13 
70 นางสมพร  พิมพ์สุทธิ์ 9299 บํานาญ อ.คําตากล้า 4,902.72 
71 นางทัศนีย์  อริยพฤกษ์ 22866 บํานาญ อ.คําตากล้า 2,648.93 
72 นายพรหมมา  อินธิปีก 8909 บํานาญ อ.คําตากล้า 4,977.27 
73 นายเรืองเดช  เทอํารุง 9984 บํานาญ อ.คําตากล้า 4,738.03 
74 นายอุทัย  เก่งวิริยกุล 14309 บํานาญ อ.คําตากล้า 4,365.02 
75 นายศักด์ิชัย  สอนวงศ์ษา 9491 บํานาญ อ.คําตากล้า 3,964.98 
76 นางกุหลาบ  จันทร์มาเมือง 9164 บํานาญ อ.คําตากล้า 4,983.71 
77 นางสะภาคี  ทิพย์กรรณ 9305 บํานาญ อ.คําตากล้า 5,168.32 
78 นางรัตนาพร  อินทร์บัว 12361 บํานาญ อ.คําตากล้า 4,320.18 
79 นายบุญตา  ศรีสุราช 16188 บํานาญ อ.คําตากล้า 2,764.02 
80 นางลําพอง  สัพโส 9082 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,902.72 
81 นายวิศิษฎ์  วินทะชัย 21474 บํานาญ อ.พรรณานิคม 3,226.31 
82 นางบุญเรือง  ศิริบุตร 9527 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,901.50 
83 นายประพันธ์เด่น  การุญ 8829 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,959.92 
84 นายทรงยศ  จันทมงคล 12748 บํานาญ อ.พรรณานิคม 3,105.04 
85 นางเค่ียม  มะลิทอง 11242 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,476.11 
86 นายภูษา  ผลจันทร์ 8677 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,983.13 
87 นายประยุทธ  เกตุวงศ์ษา 22376 บํานาญ อ.พรรณานิคม 3,075.75 
88 น.ส.จุรีพร  อิ้มพัฒน์ 24468 บํานาญ อ.พรรณานิคม 1,626.87 
89 นายดิเรก  กลยนี 11582 บํานาญ อ.พรรณานิคม 5,261.72 
90 นายสมศักด์ิ  ซองทุมมินทร์ 22029 บํานาญ อ.พรรณานิคม 3,173.26 
91 นางเยาวพักตร์  โมราราษฎร์ 10908 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,277.99 
92 นางสมคิด  บาลนาคม 11366 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,322.45 
93 น.ส.กิ่งเพชร  ทิพม่อม 12500 บํานาญ อ.พรรณานิคม 3,354.98 
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94 นายพัฒนา  กลยนี 22847 บํานาญ อ.พรรณานิคม 3,021.23 
95 นางสุภัศรา  เทพเสนา 22030 บํานาญ อ.พรรณานิคม 2,790.21 
96 นางมณีวัลย์  สาตะรักษ์ 13502 บํานาญ อ.พรรณานิคม 3,360.85 
97 นางสุมุนทา  กางทอง 10105 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,825.61 
98 นางบุญชู  กิณเรศ 16682 บํานาญ อ.พรรณานิคม 3,029.54 
99 นางสมพร  คําภูแสน 12160 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,466.06 
100 นางสมควร  พรหมมา 8807 บํานาญ อ.พรรณานิคม 3,505.16 
101 นางรัตติยา  พร้อมส้ิน 8905 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,973.85 
102 นางวิยะดา  ไชยรา 9683 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,901.01 
103 นางรัตนาพร  กลยนี 9031 บํานาญ อ.พรรณานิคม 3,787.30 
104 นางลํายอง  ขันธ์พัฒน์ 13433 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,239.53 
105 นายไพวัน  จันทร์โพธิ์ 11710 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,145.55 
106 นางอรทัย  ทุมประดิษฐ์ 10217 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,812.30 
107 นางพจนา  หองทองคาน 12025 บํานาญ อ.พรรณานิคม 3,831.39 
108 นายชานุพงษ์  สุโข 11276 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,543.78 
109 นางสุรพร  มุงธิสาร 14421 บํานาญ อ.พรรณานิคม 3,420.34 
110 นายเทวมิตร  มาตราช 26328 บํานาญ อ.พรรณานิคม 2,239.62 
111 นายปัญญา  ถานะลุน 8560 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,978.00 
112 นางอุทัย  พุทธมาตย์ 10959 บํานาญ อ.พรรณานิคม 4,157.31 
113 นายพิสิทธิ ์ วงค์ไชยสิทธิ์ 14385 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,165.19 
114 นางสมสุข  พรมบุตร 8857 บํานาญ อ.วานรนิวาส 3,836.71 
115 นางนิวาส  บุษบงค์ 8856 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,971.41 
116 นายประจักษ์  การุญ 11459 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,565.98 
117 นายจรูญ  สิงห์รัมย์ 14530 บํานาญ อ.วานรนิวาส 3,066.68 
118 นางสมาพร  อุ่นเรือน 23144 บํานาญ อ.วานรนิวาส 2,807.48 
119 นางลัดดาวัลย์  ทาพิมพ์ 10502 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,477.86 
120 นางสุพัตรา  ทอนฮามแก้ว 20677 บํานาญ อ.วานรนิวาส 3,380.04 
121 นายทรัสตรี  เหลาสิทธิ์ 8480 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,475.98 
122 นางพิสมัย  เฮียงราช 13048 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,518.51 
123 นางเมตตา  หาญรักษ์ 12125 บํานาญ อ.วานรนิวาส 3,504.03 
124 นางสมพงษ์  ยมภูมี 11754 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,658.07 
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125 นางพักตร์วิไล  สารโภคา 18485 บํานาญ อ.วานรนิวาส 3,071.72 
126 นางพูนศรี  ศรีประทุม 14878 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,291.94 
127 นางสมดี  ผายทอง 10065 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,395.53 
128 นายจรัส  ไชยวารี 21177 บํานาญ อ.วานรนิวาส 2,339.56 
129 นางณภัทร  นวลสิงห์ 16696 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,070.99 
130 นางวิไล  พันธุคุ้์มเก่า 20152 บํานาญ อ.วานรนิวาส 3,201.26 
131 นายอดิศักด์ิ  นาโควงศ์ 22475 บํานาญ อ.วานรนิวาส 2,755.48 
132 นายหัสดี  กาญบุตร 15566 บํานาญ อ.วานรนิวาส 3,214.66 
133 นางเกษา  พลข้อ 9766 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,897.10 
134 นางสมภพ  ศรีภัทรนันท์ 9523 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,721.70 
135 นายชัชวาลย์  ธุระนนท์ 8726 บํานาญ อ.วานรนิวาส 6,114.31 
136 นายจําเนียร  พลศรีดา 13508 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,309.39 
137 นางจารุวรรณ  ขันละ 9316 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,629.11 
138 นางวันเพ็ญ  ไตรคํา 17268 บํานาญ อ.วานรนิวาส 2,481.58 
139 นางน่ิมนวล  วงศ์อักษร 13385 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,235.37 
140 นางเครือวัลย์  สุทธิอาจ 11139 บํานาญ อ.วานรนิวาส 5,366.56 
141 นางบรรจง  ศิริมาศ 8721 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,712.45 
142 น.ส.สมคิด  ช่วยจันทร์ดี 10683 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,824.02 
143 นางระเบียบ  จามน้อยพรม 9248 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,690.68 
144 นายสุรศักด์ิ  ต้นภูบาล 14758 บํานาญ อ.วานรนิวาส 3,342.86 
145 นางปิยรัตน์  สังชาตรี 9515 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,696.05 
146 นางสมหมาย  วงศ์อุดมศิลป์ 11661 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,679.08 
147 นายอดิศักด์ิ  บุตรแสนคม 10108 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,824.02 
148 นายสนอง  ธรรมะ 16592 บํานาญ อ.วานรนิวาส 3,165.64 
149 นางจันดา  ทอนฮามแก้ว 9266 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,823.33 
150 นางภาวินี  ผิวบุญเรือง 9071 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,671.62 
151 นางพูลสวัสด์ิ  เหง้าละคร 9431 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,831.14 
152 นายสุทิน  จวงโคตร 14355 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,148.58 
153 นายวีระวัฒน์  พลศรีดา 15027 บํานาญ อ.วานรนิวาส 2,931.96 
154 นางอํานวย  ลาวะสุทธิ์ 9564 บํานาญ อ.วานรนิวาส 4,690.92 
155 นางสุรางค์  คํามุข 23493 บํานาญ อ.วานรนิวาส 1,365.59 



6

ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล เลขทะเบียน สังกัด/อ าเภอ
สวัสดกิารทีไ่ดร้ับ

(บาท)
หมายเหตุ

บัญชีจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก ประจ าปี 2563
โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ของสมาชิก ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

156 นางวรรณหงษ์  พลศรีดา 10599 บํานาญ อ.วานรนิวาส 3,531.30 
157 นายเสวียน  ราชคํา 11390 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 4,633.44 
158 นางหงษ์ทอง  ศรีนุกูล 11772 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 4,812.71 
159 นางวิราภา  วารีย์ 12182 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 3,630.82 
160 นางอุบล  พจนา 13329 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 3,069.51 
161 นางละเอียด  พรหมสาขาฯ 12102 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 4,389.35 
162 นางดวงจันทร์  เดชทองทิพย์ 9661 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 4,892.71 
163 นายอารมณ์  เหมะธุลิน 15588 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 4,136.98 
164 นายประกอบ  แก้วคําศรี 8954 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 4,704.60 
165 นางอินเขียน  ปาระพิมพ์ 16660 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 4,070.99 
166 น.ส.ยุภรรัตน์  บุญรักษา 9253 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 4,627.16 
167 นางมยุรี  เชื้อกูล 14335 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 4,147.11 
168 นางประภาพันธ์  เหมะธุลิน 15585 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 4,136.98 
169 นายปัญญา  โสระธิวา 15291 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 4,014.39 
170 นางรัตน์มณี  สุพรมจักร์ 22363 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 2,551.50 
171 นางนิตยดา  ดวงมาลย์ 16476 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 2,999.91 
172 นางมาลินี  วรจักร 8704 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 4,777.19 
173 นางกฤษณา  พรหมจักร 14778 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 4,291.94 
174 นางกุลนิดา  โคตรหาชัย 14193 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 3,417.44 
175 นายเจษฎา  ศรีประภา 11773 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 4,672.00 
176 นายธนาคม  ทัศมี 16213 บํานาญ อ.วาริชภูมิ 3,741.68 
177 นางชุติมา  กายราช 18849 บํานาญ อ.โพนนาแก้ว 3,475.38 
178 นางกรรณิการ์  ทัศวงษา 22219 บํานาญ อ.โพนนาแก้ว 3,074.28 
179 นายสิทธิวัฒน์  พลราชม 10756 บํานาญ อ.โพนนาแก้ว 4,568.49 
180 นายศิริไชย  จวนสาง 20940 บํานาญ อ.โพนนาแก้ว 3,353.41 
181 นางอาภา  ราชรี 14238 บํานาญ อ.โพนนาแก้ว 4,087.50 
182 นายลํ้าเลิศ  พองผลา 16473 บํานาญ อ.โพนนาแก้ว 4,078.07 
183 นายอุทัย  อินธิแสง 17280 บํานาญ อ.โพนนาแก้ว 3,745.06 
184 นายทวีชัย  หนุดตะแสง 15537 บํานาญ อ.โพนนาแก้ว 4,172.16 
185 นายสํารอง  เภาโพธิ์ 10872 บํานาญ อ.โพนนาแก้ว 4,640.52 
186 นางสุรีพร  พิพิทธภัณฑ์ 15231 บํานาญ อ.โพนนาแก้ว 4,061.78 
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187 นายสมศักด์ิ  สายสมร 20439 บํานาญ อ.โพนนาแก้ว 3,455.56 
188 นางรัตนาพร  สายสมร 14735 บํานาญ อ.โพนนาแก้ว 4,279.24 
189 นางเบญจขันธ์  ไชยวงศ์คต 16217 บํานาญ อ.โพนนาแก้ว 3,336.64 
190 นายอดิศักด์ิ  ทัศคร 10651 บํานาญ อ.โพนนาแก้ว 4,820.97 
191 นางเพชรพนา  คิอินธิ 10174 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,825.49 
192 นายไพมณี  พรหมศรี 10714 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,547.73 
193 นางเบญจวรรณ  คํามุลตรี 22036 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 3,151.52 
194 นางเสาวนีย์  ช่วยรักษา 22647 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 3,077.21 
195 นางผาสุข  เขื่อนขันธ์ 12425 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,145.76 
196 นายไกรเดช  คะลีล้วน 10645 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,539.42 
197 นายชัดเจน  กุลอัก 17301 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 3,989.36 
198 นายสุขสันต์  หัตถสาร 11898 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,673.46 
199 นางเฉลิมศรี  แก้วก่า 18163 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 3,837.46 
200 นายวีระวัฒน์  แก้วก่า 22197 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 2,945.82 
201 นายไพศรี  งาสิทธิ์ 11566 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,673.46 
202 นางธนสร  สุจริต 10248 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,814.98 
203 นางนิรันศรี  ศรีดาพล 9020 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,506.23 
204 นางนวพร  ปานสมุทร 19855 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 3,134.15 
205 นางรัตนา  เศรษฐาไชย 12452 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,591.83 
206 นางทุมมา  ชาตะรักษ์ 11507 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,442.12 
207 นางมันยา  ผิวละมุล 10249 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 3,466.98 
208 นายนิพนธ์  แง่ไชย 9687 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,916.65 
209 นางพรรณี  สนขู่ 23608 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 2,185.89 
210 นายสุบิน  ไพสีขาว 16561 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 3,082.33 
211 นางกัลย์รวี  ไชยพงศ์ 13322 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,522.66 
212 นางวิจิตรา  วังยายฉิม 16970 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 2,913.74 
213 นางทิพาภรณ์  ไชยวงศ์ษา 9500 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,625.69 
214 นายกงใจ  ริยะบุตร 20254 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 2,225.30 
215 นายสุรพล  ช่วยรักษา 21922 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 2,106.92 
216 นางกรวรรณ  ปังอุทา 11568 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,483.89 
217 นางสุภารัตน์  นิเทียน 8719 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,697.31 
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218 นายวิฑูรย์  ไชยปัญหา 9647 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,902.72 
219 นายนิมิตร  ธิราวรรณ 21341 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 2,717.48 
220 นางพิมูล  ไชยศรี 9720 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,897.10 
221 นายเมธา  ปัญญารัตน์ 10827 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 4,748.01 
222 นายคําไผ่  สีเมือง 16190 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 2,616.96 
223 นางประเพ็ญ  ไมอักรี 10981 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 6,658.75 
224 นายฤาชัย  ช่วยรักษา 10110 บํานาญ อ.อากาศอํานวย 3,705.41 
225 นายสุภักด์ิ  จิตราช 21122 บํานาญ อ.กุสุมาลย์ 3,303.05 
226 นายถาวร  ชาญนคร 15820 บํานาญ อ.กุสุมาลย์ 3,859.47 
227 นายวิโรจน์  กายราช 11867 บํานาญ อ.กุสุมาลย์ 3,835.54 
228 นายประภาท  เงินชาลี 7750 บํานาญ อ.กุสุมาลย์ 3,758.76 
229 นายดาวิทย์  พุทธิไสย 8124 บํานาญ อ.กุสุมาลย์ 4,697.06 
230 นางปราณี  ศิริจันทพันธ์ 26713 บํานาญ อ.กุสุมาลย์ 423.75 
231 นางกมล  มูลเมืองแสน 11881 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 4,658.81 
232 นางนภาภรณ์  กวานสุพรรณ 9176 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 4,208.69 
233 นายเจษฎา  ยืนยั่ง 22922 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 2,995.58 
234 นายสงวนศักด์ิ  ราชแผ้ว 10161 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 4,807.90 
235 นายประยูร  มุงเพีย 10707 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 4,825.49 
236 นางสุนันทา  บุญชาญ 9988 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 4,818.16 
237 นางระพิง  สารโพคา 12258 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 3,653.11 
238 นางณัฐาศิริ  ไกยะฝ่าย 15763 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 4,103.03 
239 นางไพรี  แสนนาม 9393 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 4,897.10 
240 ว่าทีร่.ต.บัญชา  ธราพร 18616 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 2,356.92 
241 นายปริญญามิตร  ลีนาลาด 17011 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 3,989.36 
242 นางจุไรรัตน์  ตงศิริ 9457 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 4,898.57 
243 น.ส.สํารวย  พิมพ์มีลาย 10019 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 4,824.27 
244 นางลดาวัลย์  ถิ่นตองโขบ 10211 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 4,805.21 
245 นางบรรจง  พรหมเชษฐา 9707 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 3,326.23 
246 นายรังสรรค์  คําโสมศรี 15174 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 3,348.69 
247 นายสถาน  ไชยวงศ์คต 10386 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 4,681.84 
248 นายบุญส่ง  พรมเสนสา 18373 บํานาญ อ.โคกศรีสุพรรณ 2,361.07 
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249 นางมาลี  พรมฉวี 11335 บํานาญ อ.พังโคน 4,745.08 
250 นายปัญญา  ศรีสร้อย 15469 บํานาญ อ.พังโคน 4,135.27 
251 นายบุญเพ็ง  กุละนาม 11322 บํานาญ อ.พังโคน 4,189.56 
252 นางกมลรัตน์  เหลาพรม 12321 บํานาญ อ.พังโคน 4,592.81 
253 นางทองพูน  บุตราช 10810 บํานาญ อ.พังโคน 3,571.25 
254 นางมนทิยา  เหลาพรม 10636 บํานาญ อ.พังโคน 4,767.47 
255 นางอรอนงค์  ปาละคะ 10135 บํานาญ อ.พังโคน 4,454.90 
256 นางจันทิมา  คําหล้า 15996 บํานาญ อ.พังโคน 3,867.77 
257 นางสมปอง  กิณเรศ 11154 บํานาญ อ.พังโคน 3,217.00 
258 นายจักรพงศ์  พรมบุตร 16593 บํานาญ อ.พังโคน 2,899.11 
259 นายทศ  จันทา 21887 บํานาญ อ.พังโคน 3,148.83 
260 นางเพ็ญศรี  บุญพูน 22385 บํานาญ อ.พังโคน 3,094.80 
261 นายสมนึก  คําสร้าง 11832 บํานาญ อ.พังโคน 3,859.33 
262 นางบุญเวท  ไชยสาคร 21593 บํานาญ อ.พังโคน 3,283.47 
263 นางประไพ  ศรีขวา 13381 บํานาญ อ.พังโคน 4,545.38 
264 นางขันแก้ว  โฮมวงศ์ 20780 บํานาญ อ.พังโคน 2,664.02 
265 นางวรินยุพา(เพลินจิตร)  พิลาชัย 10492 บํานาญ อ.พังโคน 4,825.61 
266 นายเอกวิทย์  พรมดิราช 24587 บํานาญ อ.พังโคน 1,184.17 
267 นายสุรสิน  อ่อนสุระทุม 10443 บํานาญ อ.พังโคน 4,821.09 
268 นางจินดา  มิตรจันทร์ 15040 บํานาญ อ.พังโคน 4,289.01 
269 นางรัศมี  นิลเขต 14324 บํานาญ อ.พังโคน 4,276.34 
270 นายยงค์เพียร  โพสาวัง 9290 บํานาญ อ.พังโคน 4,893.93 
271 นางอรอุมา  พิมพา 10821 บํานาญ อ.พังโคน 4,745.08 
272 นางจารุวรรณ  สุวรรณชัยรบ 10685 บํานาญ อ.พังโคน 4,430.22 
273 นางอรพินท์  ศิริบํารุง 16041 บํานาญ อ.พังโคน 4,138.21 
274 นางลําใย  ท้าวเพชร 10963 บํานาญ อ.พังโคน 4,738.00 
275 นางลดาวัลย์  กาญบุตร 10109 บํานาญ อ.พังโคน 4,602.94 
276 นายอติชาติ  แง่พรหม 19717 บํานาญ อ.บ้านม่วง 2,415.44 
277 นายเสมียน  จันทะลุน 23181 บํานาญ อ.บ้านม่วง 2,639.86 
278 นายสุเมธ  อาจวิชัย 10719 บํานาญ อ.บ้านม่วง 4,824.02 
279 นายวิรัตน์  แง่พรหม 18609 บํานาญ อ.บ้านม่วง 3,840.27 
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280 นางเสนาะจิต  เหมาะพิชัย 11711 บํานาญ อ.บ้านม่วง 4,202.47 
281 นายนิเวศน์  ชื่นค้า 18115 บํานาญ อ.บ้านม่วง 3,491.05 
282 นางกรรณิการ์  นารี 10788 บํานาญ อ.บ้านม่วง 4,669.63 
283 นายสมเดช  สุขสาลี 18434 บํานาญ อ.บ้านม่วง 3,643.37 
284 นางวันเพ็ญ  คําผุย 22208 บํานาญ อ.บ้านม่วง 3,142.72 
285 นายยศยง  พงษ์สิทธิศักด์ิ 8482 บํานาญ อ.บ้านม่วง 4,772.79 
286 นายถาวร  สาขันธ์โคตร 15755 บํานาญ อ.บ้านม่วง 4,514.54 
287 นางเกษร  การุญ 9053 บํานาญ อ.บ้านม่วง 4,977.51 
288 นางมณีรัตน์  ศิริประทุมวงศ์ 12020 บํานาญ อ.บ้านม่วง 4,396.75 
289 นายวรสิทธิ ์ ฮวดคันทะ 22148 บํานาญ อ.บ้านม่วง 1,812.30 
290 นายแสวง  เสน่ห์พูด 13589 บํานาญ อ.บ้านม่วง 3,114.80 
291 น.ส.สุนทรีย์  ถาบุตร 10759 บํานาญ อ.บ้านม่วง 4,556.28 
292 นางสุธาชินี  พุทธนาวงค์ 24362 บํานาญ อ.บ้านม่วง 2,618.21 
293 นายบุญรมย์  นันทะเสนา 14922 บํานาญ อ.บ้านม่วง 2,966.16 
294 นางบุญช่วย  ภมรศาสตร์ 8985 บํานาญ อ.นิคมนํ้าอูน 4,926.42 
295 นางวิไลวรรณ  ไชยเชษฐ์ 8859 บํานาญ อ.นิคมนํ้าอูน 3,999.34 
296 นางปราณี  วังทะพันธ์ 11714 บํานาญ อ.นิคมนํ้าอูน 4,707.67 
297 นางกนกอร  วรกิตติกุล 15842 บํานาญ อ.นิคมนํ้าอูน 4,180.22 
298 นางบังอร  เจริญไชย 12867 บํานาญ อ.นิคมนํ้าอูน 3,307.10 
299 นางนวลจันทร์  งอยผาลา 19507 บํานาญ อ.เต่างอย 3,522.37 
300 นางพิมลรัตน์  หาดทวายกาญจน์ 10813 บํานาญ อ.เต่างอย 3,873.44 
301 นางประไพ  การุญ 11458 บํานาญ อ.เต่างอย 4,770.00 
302 นางทวีลักษณ์  มาตรสงคราม 10642 บํานาญ อ.เต่างอย 3,972.66 
303 นายเรืองทรัพย์  งอยจันทร์ศรี 13862 บํานาญ อ.เต่างอย 4,442.25 
304 นายเสรี  ไชยวังราช 9339 บํานาญ อ.เต่างอย 4,699.23 
305 นางจงกลณี  ปิยะนันท์ 19701 บํานาญ อ.เต่างอย 3,422.41 
306 นายเจริญพร  ขันเพียแก้ว 10742 บํานาญ อ.เต่างอย 4,271.19 
307 นางต๋ิว  พลหนองคูณ 11402 บํานาญ อ.เต่างอย 5,363.39 
308 นายฐานุพงศ์  เลิศวรรณวัชร์ 16286 บํานาญ อ.เต่างอย 4,062.19 
309 นางกุหลาบ  ไชยะลัง 16064 บํานาญ อ.เต่างอย 4,065.37 
310 นางธนิกา  ไกยพาย 10191 บํานาญ อ.เต่างอย 4,824.02 
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311 นางประกอบ  หอมไสย 10313 บํานาญ อ.ส่องดาว 4,620.04 
312 นายสิทธิชัย  ขันธวิชัย 12303 บํานาญ อ.ส่องดาว 4,531.98 
313 นางนิลุบล  แสนวันดี 12643 บํานาญ อ.ส่องดาว 3,984.77 
314 นายไข  แสบงบาล 10151 บํานาญ อ.ส่องดาว 4,825.49 
315 นางพลอยภิรมย์  ทรงสุนทรวัฒน์ 11687 บํานาญ อ.ส่องดาว 4,776.56 
316 นายเหรียญชัย  วีรวรรธ์กุล 17738 บํานาญ อ.ส่องดาว 3,949.26 
317 นายประวิทย์  อินหา 8951 บํานาญ อ.ส่องดาว 5,130.16 
318 นายแผน  จันทร์ศรีโคตร 9579 บํานาญ อ.ส่องดาว 16,103.80 
319 นายนภา  หอมไสย 9064 บํานาญ อ.ส่องดาว 4,707.29 
320 นายสงวน  แสนวันดี 19048 บํานาญ อ.ส่องดาว 3,759.86 
321 นายวัฒนา  แสงมณี 22551 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,144.03 
322 นางเจษฏาวรรณ  สมัครการ 10220 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 5,093.23 
323 นางรุจิรา  ต้ังกุลบริบูรณ์ 18861 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,762.54 
324 นางประไพพร  แก่นนาคํา 10368 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,824.02 
325 นางพิศมัย  เหล่าการ 9013 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,696.54 
326 นางสุชาดา  ศิริโสม 9975 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,410.47 
327 นางสมพร  นุ่นสวัสด์ิ 9126 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,886.60 
328 นายมีศิลป์  ศิษยศาสตร์ 20384 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,192.95 
329 น.ส.สมบัติ  สุริยวงศ์ 11383 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,196.15 
330 นายสไกร  ศรีพรหมษา 15708 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,914.68 
331 นางอุบลรัตน์  มุริจันทร์ 15703 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,141.38 
332 น.ส.วรุณศิริ  เพ็งเภา 20746 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 2,110.21 
333 นางกาญจนิศ  โกษาแสง 23197 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 2,648.90 
334 นางมะลิสด  ศิริวัฒนเมธานนท์ 12773 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,595.99 
335 นายนพดล  ระหว่างบ้าน 13188 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,313.79 
336 นางปรีดา  แสนอุบล 11318 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,486.62 
337 นางบังอร  สว่างสิริวรรณ 20436 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,316.45 
338 นางสุนีย์  ทองเลิศ 11300 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,748.01 
339 นางพวงเพชร  ศรีเทา 12158 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,682.75 
340 นายพิษณุ  ทาจําปา 12443 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,038.06 
341 นางวีระพร  แก้วคําแสน 11492 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,742.64 
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342 นางประไพวรรณ  ชนุคุณ 23461 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 2,869.21 
343 นายธีระศักด์ิ  ทองโคตร 12610 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,320.42 
344 นายมีศักด์ิ  มูลสาร 22462 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,072.82 
345 นายสุคนธ์  เทียมพยุหา 15358 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,208.11 
346 นางวันเพ็ญ  ปานา 22213 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 2,420.84 
347 นายสมเดช  ศิริบุตร 10624 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,635.67 
348 นางทองคํา  บุตรแสน 9473 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,819.55 
349 นางมยุรี  มะเดช 20331 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,448.48 
350 นางพิสวาท  ศิลารักษ์ 11590 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,669.07 
351 นายจําลอง  ปัตถาวะโร 12505 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,595.99 
352 นางลําพูน  จันทร์มาลา 16859 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,220.81 
353 นายสุริยา  ทองสันทัด 16719 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,863.09 
354 นางวิลาวัณย์  มูลสาร 9792 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,901.50 
355 นายไข  จันโท 11143 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,730.91 
356 นางปณิดา  เทศประสิทธิ์ 12491 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,619.93 
357 นางพุทธาพร  ฤทธิธรรม 9791 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 5,484.87 
358 นางสมสมัย  ศิริบุตร 21153 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,115.43 
359 นางสุวนันท์  หาระโคตร 9360 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,574.64 
360 นางสิรินทร์ทิพย์  เพ็งสาเกษ 10235 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,825.49 
361 นายสลิด  ทับทิม 16655 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,564.08 
362 นายวิทิต  โคตะมา 15968 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,135.03 
363 นายสิทธิเดช  สุวรรณไชยรบ 15965 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,373.57 
364 นายศุภอรรถ  ฐานะ 18261 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,835.87 
365 นางพิศมัย  คําสงค์ 10234 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 6,053.38 
366 นายวรวิทย์  ศรีเทา 8934 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,977.51 
367 นายไพรวัลย์  ชนะมาร 13894 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,661.98 
368 นางหนูเกษ  จันทร์เจริญ 13890 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,439.93 
369 นางผกากรอง  บุญสะอาด 10221 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,813.76 
370 นางอภิญญา  ทองปาน 16828 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,548.90 
371 นายเจริญ  ราชโสภา 8780 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,888.83 
372 นางมณฑา  ชูจันทร์ 20137 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 2,347.94 
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373 นายรักเกียรติ  ธิมะสาร 10559 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,168.10 
374 นางวรรณา  สว่างแวว 22365 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 1,693.78 
375 นางสุนันท์  จันทร์มาเมือง 9107 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,883.91 
376 นายสมร  สุขานนท์ 11393 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,436.40 
377 นายสุริยันต์  พิมปัดชา 22342 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,079.90 
378 นางโชติกา  คําน้อย 22089 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,253.39 
379 นางเพ็ญศรี  พ่วงยิ่ง 9409 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,375.78 
380 นางณัฐนันท์  รัตนกร 25048 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 2,301.29 
381 นายวีระชัย  วัฒนาเนตร 10488 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,551.88 
382 นางฉายา  กองแก้ว 25649 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 2,031.52 
383 นางอุไรวรรณ  การุญ 9188 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,907.12 
384 นางสุมาลี  โอตาไสย 9608 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,900.03 
385 นางสว่างจิต  โนนชัยยา 16164 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,063.90 
386 นางเทวพร  ดาบน้อยอุ่น 10429 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,819.87 
387 นางสุคนธ์  เสนงาม 15030 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,089.42 
388 นางวารี  ธนะคําดี 14327 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 2,948.17 
389 นายสุระศักด์ิ  โคตรวิชา 14948 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,581.05 
390 นายสุวรรณ  บุตรอุดม 15226 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,213.73 
391 นางณัฐฐิญา  วงศ์พิพัฒโนภาส 14499 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,363.80 
392 นางกันยา  เทศประสิทธิ์ 15065 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,587.40 
393 นายกฤษฎากร  ถวิลหวัง 9412 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,924.10 
394 นายอภินันท์  ทิพเนตร 10686 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 4,783.96 
395 นางเกศรี  สมบูรณ์พร้อม 16025 บํานาญ อ.สว่างแดนดิน 3,352.80 
396 นายพัฒนชัย  แสนณรงค์ 9571 บํานาญ อ.ภูพาน 4,452.49 
397 นายประมาณ  พิมพ์เภา 8673 บํานาญ อ.ภูพาน 4,977.51 
398 นางลัดดาวัลย์  นวลสิงห์ 20902 บํานาญ อ.ภูพาน 3,385.42 
399 นางอนงค์  ปวะภูโต 11522 บํานาญ อ.ภูพาน 4,609.22 
400 นายบุญเรือง  ลาแสดง 11520 บํานาญ อ.ภูพาน 4,674.69 
401 นางสุจินต์  สวนไผ่ 13849 บํานาญ อ.ภูพาน 4,445.43 
402 นายอภิชาติ  ชมภูทัศน์ 20534 บํานาญ อ.ภูพาน 3,382.48 
403 นายสง่าศิลป์  ศรีพัว้ 11877 บํานาญ อ.ภูพาน 4,672.00 
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404 นายธนิตย์  ผงสูงเนิน 25230 บํานาญ อ.ภูพาน 2,459.84 
405 นายไพศาล  เลิศสงคราม 8916 บํานาญ อ.ภูพาน 4,980.20 
406 นางทองม้วน  พิมพ์เภา 9280 บํานาญ อ.ภูพาน 4,900.03 
407 น.ส.อุษา  ปราบหงษ์ 23693 บํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1,818.23 
408 นายนิยม  ชลิตะนาวิน 21104 บํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2,152.68 
409 น.ส.มุงเมือง  คํานาทิพย์ 17893 บํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2,418.03 
410 นายสมบูรณ์  พจนา 22852 บํานาญ ศูนย์การศึกษา 2,496.00 
411 นายตะวันฉาย  เรืองศรี 16810 บํานาญ ศูนย์การศึกษา 3,978.12 
412 นางปารวัณ  เจริญไชย 20863 บํานาญ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 2,163.46 
413 นายสมปอง  อาจสมจิตร 18591 บํานาญ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 3,028.97 
414 นางจันทนา  เจตินัย 11697 บํานาญ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 3,139.30 
415 นายประติมากรณ์  หาแก้ว 13616 บํานาญ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 3,995.93 
416 นางวนิดา  นาควิชานนท์ 16056 บํานาญ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 2,662.15 
417 นางจีรวรรณ  ราชพิลา 18989 บํานาญ  สพม.23 4,347.63 
418 นางประทินทิพย์  พรไชยยา 24973 บํานาญ  สพม.23 2,336.71 
419 นายนิยม  สมบัติดี 17473 บํานาญ  สพม.23 3,935.82 
420 นางรัตนา  ขันเงิน 21983 บํานาญ  สพม.23 1,831.36 
421 นางจันทนา  ผ่านสําแดง 11273 บํานาญ  สพม.23 4,750.45 
422 นายสมัย  แสงวงค์ 20055 บํานาญ  สพม.23 2,984.12 
423 นายวรพจน์  ศรีประทุมวงศ์ 21324 บํานาญ  สพม.23 3,093.20 
424 นางวรุฬนี  พรหมสาขาฯ 11166 บํานาญ  สพม.23 4,736.28 
425 นายทองปาน  ศรีอักเศษ 21133 บํานาญ  สพม.23 3,300.61 
426 นางศิรินาฏ  ลุนจักร 12471 บํานาญ  สพม.23 4,392.00 
427 น.ส.ทศพร  นาตรีชน 13595 บํานาญ  สพม.23 3,828.14 
428 นางสดใส  รัตนวร 15558 บํานาญ  สพม.23 3,564.12 
429 นางวัฒนานันท์  สินเจริญ 25610 บํานาญ  สพม.23 2,283.38 
430 นายเฉลิมพล  แก้วกิ่ง 15056 บํานาญ  สพม.23 3,621.84 
431 นายทวน  สกลธชาติ 10832 บํานาญ  สพม.23 4,158.78 
432 นายเจริญ  เมษา 10794 บํานาญ สพม. อ.โพนนาแก้ว 3,258.07 
433 น.ส.อัมพิกา  พรหมพิทักษ์กุล 21403 บํานาญ สพม. อ.กุสุมาลย์ 2,173.65 
434 นายธนายุทธ  ผายป้องนา 12058 บํานาญ สพม. อ.โคกศรีสุพรรณ 4,409.63 
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435 นายปานศักด์ิ  ปะสังติโย 13535 บํานาญ สพม. อ.โคกศรีสุพรรณ 3,965.92 
436 นายพงษ์ผจญ  พันธุวร 16880 บํานาญ สพม. อ.กุดบาก 2,538.99 
437 นางประภาศรี  พันธุวร 15958 บํานาญ สพม. อ.กุดบาก 3,864.84 
438 นายเทพรังสรรค์  ศรีนัครินทร์ 11534 บํานาญ สพม. อ.ภูพาน 4,391.06 
439 นายจิรวัฒน์  ใยพันธ์ 23409 บํานาญ สพม. อ.เต่างอย 2,177.13 
440 นายปิยะพัชร์  มณีธนโรจน์ 10128 บํานาญ สพม. อ.เต่างอย 4,762.95 
441 นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย 16063 บํานาญ สพม. อ.เต่างอย 3,880.20 
442 นางพรชนก  พรหมสาขา ณ สกลนคร 23215 บํานาญ สพม. อ.สว่างแดนดิน 2,646.21 
443 นายสมศักด์ิ  ฤาชากูล 21222 บํานาญ สพม. อ.สว่างแดนดิน 2,444.61 
444 นายพูนผล  แนวหล้า 21147 บํานาญ สพม. อ.สว่างแดนดิน 3,352.15 
445 นางนิรมล  กลยาณีย์ 23555 บํานาญ สพม. อ.สว่างแดนดิน 1,469.13 
446 นายศรีทอง  ลีทอง 18082 บํานาญ สพม. อ.พรรณานิคม 3,260.80 
447 นางกัญจนา  พลขํา 18515 บํานาญ สพม. อ.พรรณานิคม 3,602.32 
448 นางเพชรสุดา  จันทรังษี 20988 บํานาญ สพม. อ.พรรณานิคม 3,300.36 
449 นางสมจินตนา  สุทธิสุวรรณ 16394 บํานาญ สพม. อ.พรรณานิคม 3,496.66 
450 นายสาทิน  ไชยรา 8349 บํานาญ สพม. อ.พรรณานิคม 5,065.21 
451 นางวารุณี  อาจหาญ 9487 บํานาญ สพม. อ.พรรณานิคม 3,425.34 
452 นางเณริกา  บัวภาคํา 27158 บํานาญ สพม. อ.วาริชภูมิ 325.75 
453 นางพรสวรรค์  อินทรพาณิชย์ 23066 บํานาญ สพม. อ.วาริชภูมิ 2,472.06 
454 นางรัชวรรณ  เหมะธุลิน 20666 บํานาญ สพม. อ.วาริชภูมิ 2,685.76 
455 นางกฤษณีนาถ  เจริญสุข 20273 บํานาญ สพม. อ.วาริชภูมิ 3,454.34 
456 นางวิรดา  พจนา 25049 บํานาญ สพม. อ.วาริชภูมิ 2,491.59 
457 นายวารินทร์  บัวภาคํา 16125 บํานาญ สพม. อ.วาริชภูมิ 3,788.10 
458 นางอรนุช  สัตถาผล 12349 บํานาญ สพม. อ.พังโคน 4,255.93 
459 นายประภัทร์  กุดหอม 24258 บํานาญ สพม. อ.พังโคน 2,620.65 
460 นางศรีสุธา  ราชชมภู 17420 บํานาญ สพม. อ.พังโคน 2,859.76 
461 นายไพบูลย์  ศรีสร้อย 15569 บํานาญ สพม. อ.พังโคน 3,663.06 
462 นางศิริพร  สีหนาท 14357 บํานาญ สพม. อ.พังโคน 4,363.19 
463 นายทองปาน  แสนโคตร 19677 บํานาญ สพม. อ.นิคมนํ้าอูน 2,677.56 
464 นายสมศักด์ิ  อินทรสิทธิ์ 10103 บํานาญ สพม. อ.วานรนิวาส 3,507.77 
465 นายสุริเยนทร์  วงศ์ภาคํา 11694 บํานาญ สพม. อ.บ้านม่วง 4,399.86 
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466 นางพวงผกา  ภาวะบุตร 20234 บํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล 3,454.34 
467 นางมนันยา  คํามุลตรี 23407 บํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล 1,766.23 
468 นางอรุณรัตน์  กิ่งโก้ 22597 บํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล 2,259.08 
469 นางพิมลพรรณ  โพธิดอกไม้ 17172 บํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล 3,252.57 
470 นางจาริยาณี  แสนบรรดิษฐ์ 16762 บํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล 3,982.52 
471 นางดวงสมร  คําชมภู 17147 บํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล 2,918.30 
472 น.ส.วาสนา  มุ่งกั้นกลาง 20937 บํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล 3,374.91 
473 นางจิราภรณ์  พรหมสาขาฯ(ประพนัธ)์ 13484 บํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล 3,221.07 
474 นายนพพร  ทิพย์สุวรรณ 22113 บํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล 1,783.23 
475 นายประสาท  ธรรมรัตน์ 16324 บํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล 30,343.70 
476 นางประนอม  โถบํารุง 9144 บํานาญ อ.กุดบาก เรียกเก็บทีเ่ขต1 3,263.83 
477 นางปางทิพ  วิสุภีย์ 9142 บํานาญ อ.กุดบาก เรียกเก็บทีเ่ขต1 4,707.78 
478 นายเจษฎา  โถชัยคํา 10300 บํานาญ อ.กุดบาก เรียกเก็บทีเ่ขต1 4,828.18 
479 นางวันทนา  ท้าวพิมพ์ 10296 บํานาญ อ.กุดบาก เรียกเก็บทีเ่ขต1 4,619.55 
480 นางนภาภรณ์  ไชยเพชร 9893 บํานาญ อ.กุดบาก เรียกเก็บทีเ่ขต1 4,700.41 
481 น.ส.กรุณา  อุสาพรหม 12528 บํานาญ อ.กุดบาก เรียกเก็บทีเ่ขต1 4,381.74 
482 นางสุวรรณา  จิจุบาล 12522 บํานาญ อ.กุดบาก เรียกเก็บทีเ่ขต1 3,054.40 
483 นายอุบล  จันทร์นาค 11950 บํานาญ อ.กุดบาก เรียกเก็บทีเ่ขต1 4,591.38 
484 นายชินวัฒน์  โถบํารุง 8792 บํานาญ อ.กุดบาก เรียกเก็บทีเ่ขต1 3,384.72 
485 นายประภาส  วิทยาขาว 20957 บํานาญ อ.กุดบาก เรียกเก็บทีเ่ขต1 3,371.98 
486 นางสุภาพ  สมศิริ 8561 บํานาญ อ.กุดบาก เรียกเก็บทีเ่ขต1 4,977.51 
487 นายศักด์ิ  บุญยอด 10087 บํานาญ อ.กุดบาก เรียกเก็บทีเ่ขต1 4,244.56 
488 นายเดชา  เผ่าพงษ์ 17753 บํานาญ อ.เจริญศิลป์ เรียกเก็บทีเ่ขต2 3,710.09 
489 นายเกียรติศักด์ิ  บุญคง 19641 บํานาญ อ.เจริญศิลป์ เรียกเก็บทีเ่ขต2 3,378.20 
490 นายทัศนา  สาขา 22864 บํานาญ อ.เจริญศิลป์ เรียกเก็บทีเ่ขต2 1,588.46 
491 นายทรงฤทธิ ์ ทันศึก 12772 บํานาญ อ.เจริญศิลป์ เรียกเก็บทีเ่ขต2 4,596.11 
492 นางกุลนาถ  สาขามุละ 15475 บํานาญ อ.เจริญศิลป์ เรียกเก็บทีเ่ขต2 3,394.58 
493 นางจันทร์ฉาย  ยืนนาน 23449 บํานาญ อ.เจริญศิลป์ เรียกเก็บทีเ่ขต2 1,957.75 
494 นางฉวีวรรณ  นูพิมพ์ 10620 บํานาญ อ.เจริญศิลป์ เรียกเก็บทีเ่ขต2 4,082.11 
495 น.ส.อุดมลักษณ์  คําเพชร 22426 บํานาญ อ.เจริญศิลป์ เรียกเก็บทีเ่ขต2 1,959.82 
496 นางดุษฎี  กล่ินพันธุ์ 13899 บํานาญ อ.เจริญศิลป์ เรียกเก็บทีเ่ขต2 3,958.80 
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(บาท)
หมายเหตุ

บัญชีจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก ประจ าปี 2563
โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ของสมาชิก ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

497 นายประกอบ  พระราช 21851 บํานาญ อ.เจริญศิลป์ เรียกเก็บทีเ่ขต2 3,138.57 
498 นายสัมพันธ์  ปาพรม 10049 บํานาญ อ.เจริญศิลป์ เรียกเก็บทีเ่ขต2 4,625.90 
499 น.ส.สรนิตย์  บุญศรีรัตน์ 14368 บํานาญ อ.เจริญศิลป์ เรียกเก็บทีเ่ขต2 4,365.02 
500 นายณรงค์  ขุมเงิน 10826 บํานาญ อ.เจริญศิลป์ เรียกเก็บทีเ่ขต2 4,470.98 
501 นางน่ิมนวล  ไชยพันธ์ 21535 บํานาญ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 3,010.84 
502 นายศักด์ิบุรุษ  รัตนพันธ์ 24423 บํานาญ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 1,314.66 
503 นางกัลยา  หาญคํา 25139 บํานาญ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 842.62 
504 นายฐาปนะ  สุวัณปกรณ์ 17413 บํานาญ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 2,998.71 
505 นางภิญญาภรณ์  จุฬา 19371 บํานาญ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 3,085.33 
506 นางกรรณิกา  บรรจุทรัพย์ 19360 บํานาญ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 3,409.26 
507 นางสุภรณ์  ไชยภูมิ 22973 บํานาญ ร.ร.มัธยมวานร 2,818.96 
508 น.ส.เรณู  รักภูเสน 24799 บํานาญ นําส่งเอง 1,140.94 
509 นายรุ่งโรจน์  จันทร์งาม 19408 บํานาญ นําส่งเอง 2,775.07 
510 นางกมลรัตน์  อินจําปา 12574 บ้านม่วง นําส่งเอง 4,256.54 
511 นางวนิดา  อาษาเสน 10687 ร.ร.บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 4,577.29 

รวม 1,999,999.94  
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1 นายสุรสิทธิ ์ สงฆธ์รรม 22062 บ านาญ อ.ส่องดาว
ลาออกจากราชการ อายุสมาชิกไม่ครบ 25 ปี

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 16 ปี 11 เดือน

บัญชีรายชือ่ผู้ขอรับเงินกองทุนสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก ประจ าปี 2563
ที่ขาดคุณสมบัติตามประกาศ
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