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ลําดับ เลขทะ
ท่ี ช่ือ - ช่ือสกุล เบียนท่ี หน่วยเลือกต้ัง ตําแหน่ง/สังกัดทางราชการ
1 นางอุไรวรรณ  นิคร 10535 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จํากัด หัวหน้าฝ่ายติดตามหนี้ 
2 นางวาสนา  ดํารงไทย 10193 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จํากัด รอง ผจก.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
3 นางมาลัยวัลย์  อินคําน้อย 21906 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พนักงานการเงินและบัญชี 
4 นายศิริชาติ  ศรีวงษา 4705 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ข้าราชการบํานาญ 
5 นายชาคริต  ชาญชิตปรีชา 13461 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 นายรัฐพล  ฤทธิธรรม 19821 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาจารย์
7 นายสมศักด์ิ  การสมบัติ 20605 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ช่างเคร่ืองยนต์
8 นายชุมพล  ทรงวิชา 13465 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9 นายสงวน  พรหมพิภักด์ิ 18129 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ช่างเคร่ืองยนต์
10 น.ส.อังคณา  ศิริกุล 19083 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
11 นายสมบัติ  บุญกอง 21722 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หัวหน้าสํานักงานคณบดี
12 นายบํารุง  รินทา 21621 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ข้าราชการบํานาญ 
13 นายพิทยา  ศรีอาจ 4181 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
14 นายนิทัศน์  เสมอพิทักษ์ 2768 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
15 นายชัยวุฒิ  โสภัย 6933 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
16 นายประสิทธิ์  สุวรรณไตร 15619 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
17 นายฉัตรเนตร  วาทะวัฒนะ 3749 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
18 นายไพฑูรย์  หาญมนตรี 18901 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
19 นายสุมิตร  ขาวประภา 23273 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
20 นายปฏิพัทธ์  พรหมแสง 4316 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
21 นางมาลินี  ศรีสิงห์ 4268 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
22 นายวีระพงษ์  อุดมเดช 11439 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
23 นายประสพ  มาศมูล 16675 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
24 นางผกากรอง  โคตรพิลา 4595 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบบํานาญ
25 นายบรรทัด  วภักด์ิเพชร 17237 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
26 นายวีระเดช  สังข์กฤษ 14046 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
27 นายวีระพงษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร 8058 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
28 นายธีระชัย  สุตะโคตร 4252 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
29 นายสนาม  โพนตุแสง 19996 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
30 นายนิรัตน์  เดชป้องหา 3480 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
31 นายทวีพงษ์  ชาปากดี 5182 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
32 นางวันเพ็ญ  ชานันท์โท 17806 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ

บัญชีรายช่ือผู้แทนสมาชิก ประจําปีบัญชี 2562 และ 2563
แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จํากัด  ลงวันท่ี  20  ธันวาคม  2561
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33 นายวานิช  บุ่งวิเศษ 20073 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
34 นายครองศักด์ิ  วงศ์ประชา 4185 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
35 นายถาวร  ยางธิสาร 6205 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
36 นายชาตรี  อินธิแสน 2528 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
37 นายนเรศ  งอยแพง 5438 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
38 นางแสงจันทร์  ขอนยาง 21063 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
39 นางนภาภรณ์  โรจนชีวาคม 5541 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
40 นางเยาวรักษ์  มูลไชยสุข 2813 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
41 นายวิบูลย์  บุญกอง 19300 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
42 นางพรศรี  กุลสานต์ 23780 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
43 นายนิยม  บุญกอง 16114 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
44 นายรณรงค์  วงศ์กาฬสินธุ์ 16952 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
45 นางระพีพรรณ  ทองธิราช 1605 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
46 นางจันทิมา  เคร่งครัด 16953 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
47 นางสุมาลี  สาระวรรณ 1971 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
48 นางคนึงนิจ  กุลแพทย์ 6685 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
49 นายสมพงษ์  โคตรวิชัย 4759 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
50 นายประสาท  ศรีวิชัย 17004 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
51 นายประกอบ  จักรเสน 1694 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
52 นายสิทธิชัย  สุนารี 5379 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
53 นายกมลรัตน์  บุตรละคร 21635 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
54 นายวารี  ไขแสง 11230 บํานาญอําเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการบํานาญ
55 นายธีระพล  บัวดี 15935 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รอง ผอ.ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล
56 นางเกษร  หนุยจันทึก 21570 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รอง ผอ.ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล
57 นางสังวาลย์  สิทธิวงค์ 22018 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ครู ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล
58 นางจิราวดี  ภธรรมวัฒน์ 20399 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ครู ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล
59 นางยืนเพชร  นนทะศรี 16360 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ครู ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล
60 ว่าท่ี พ.ต.ธงชัย  ประวีณานนท์ 13331 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ครู ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล
61 นางสัจจา  ศิลปรัศมี 22257 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ครู ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล
62 นายอังกูล  จันทวงค์ 24385 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รอง ผอ.ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล
63 นายบดินทร์  นารถโคษา 13309 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ผอ.ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา
64 นายสัญชัย  จันตะแสง 15363 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ช่างปูน ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา
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65 นายสมคิด  กองจันทร์ดี 19422 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ครู ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา
66 นางวิไล  ชมภูราษฏร์ 18264 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ครู ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา
67 ว่าท่ี ร.ต.วัชระ  วรรณคีรี 25100 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครู ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา
68 นายภุชงค์  วงศ์กัณหา 19018 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครู ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา
69 นายสายัน  สงวนพิมพ์ 20934 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครู ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา
70 นายณัฐธัญ  เจริญชัย 25651 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครู ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา
71 นางธิดารัตน์  ศักด์ิสุจริต 22304 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครู ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา
72 นางทัศนีย์  สิงห์สุพรรณ 19627 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครู ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา
73 นายกฤษฎากร  เกริกกานต์กุล 24553 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครู ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา
74 สิบเอกเกษมศักด์ิ  ทองสุ 21572 ร.ร.ดงมะไฟ,ท่าแร่ศึกษา,เฉลิมพระเกียรติ ผอ.ร.ร.ท่าแร่ศึกษา
75 นายเสน่ห์  ลดาพงษ์ 15165 ร.ร.ดงมะไฟ,ท่าแร่ศึกษา,เฉลิมพระเกียรติ ครู ร.ร.ดงมะไฟวิทยา
76 นายวรพิศ  อินธิราช 19974 ร.ร.ดงมะไฟ,ท่าแร่ศึกษา,เฉลิมพระเกียรติ ครู ร.ร.ท่าแร่ศึกษา
77 นายวิศิษฏ์  มุ่งนากลาง 20663 ร.ร.ดงมะไฟ,ท่าแร่ศึกษา,เฉลิมพระเกียรติ ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
78 นายเจนเชิง  สารจิต 19430 ร.ร.เทศบาลนครสกลนคร 3 ครู ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3
79 นายสมัย  วงศ์ษาพาน 22685 ร.ร.เทศบาลนครสกลนคร 3 ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครสกลนคร
80 นายศิริศักด์ิ  เซียสกุล 9573 ร.ร.เทศบาลนครสกลนคร 3 ข้าราชการบํานาญ เทศบาลนครสกลนคร
81 นายประครอง  เปลี่ยนเอก 21810 ร.ร.เทศบาลนครสกลนคร 3 ครู ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3
82 นายสุทธิพงษ์  วุฒิสุพงษ์ 18127 ร.ร.เทศบาลนครสกลนคร 3 รอง ผอ.ร.ร.เทศบาล 2 
83 นายกนกพล  ศรีพั้ว 22749 ร.ร.เทศบาลนครสกลนคร 3 ครู ร.ร.เทศบาล 2
84 นายวิทยา  อําพล 26113 ร.ร.เทศบาลนครสกลนคร 3 ผอ.ร.ร.เทศบาล 1
85 นางดุษฎี  ทอนฮามแก้ว 22220 ร.ร.เทศบาลนครสกลนคร 3 ข้าราชการบํานาญ ร.ร.เทศบาล 1
86 นายยรรยงค์  ประกอบเกื้อ 26679 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
87 นางภัททิยา  พิพัธนัมพร 21282 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
88 ว่าท่ีร.อ.สกลศักด์ิ  สิงห์สุพรรณ 20680 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
89 นางรัชดา  ชวพันธุ์ 12063 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
90 นางวนิดา  นาควิชานนท์ 16056 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
91 นายทวี  เดชะคําภู 13168 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
92 นางฉอ้อน  พิชิตกุล 20271 ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ ข้าราชการบํานาญ สนง.กศน.จังหวัดสกลนคร
93 นายเพชรชัย  บุญประคอง 19248 ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ พนักงานพิมพ์ดีด สนง. กศน.จังหวัดสกลนคร
94 นายมงคล  แก้วดี 20525 ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ ผอ.กศน.อ.พรรณานิคม
95 นางวนิชา  นาวีกิจ 5778 สํานักงานเขตพื้นท่ี สพม. 23 ข้าราชการบํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล
96 น.ส.วาสนา  สุพัฒน์ 17076 สํานักงานเขตพื้นท่ี สพม. 23 ข้าราชการบํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล
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97 นางประภาพรรณ  ปาพรม 5943 สํานักงานเขตพื้นท่ี สพม. 23 ข้าราชการบํานาญ ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา
98 นายวราพจน์  บุตราช 6458 สํานักงานเขตพื้นท่ี สพม. 23 ข้าราชการบํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล
99 นางบัวเรียน  เจริญธรรม 16523 สํานักงานเขตพื้นท่ี สพม. 23 ข้าราชการบํานาญ ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา
100 นายชาตรี  แก้วมา 20496 สํานักงานเขตพื้นท่ี สพม. 23 ข้าราชการบําบาญ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
101 นายมณฑล  คําคลี่ 21214 สํานักงานเขตพื้นท่ี สพม. 23 ข้าราชการบํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล
102 นางกล่อมจิต  กาญจนโกมล 17396 สํานักงานเขตพื้นท่ี สพม. 23 นักวิชาการเงินและบัญชี สพม. เขต 23
103 นางจินดารัตน์  แสงวงศ์ 16642 สํานักงานเขตพื้นท่ี สพม. 23 ข้าราชการบํานาญ ร.ร.ดงมะไฟวิทยา
104 นางพลอยรัตน์ดา  นันตะสุข 5444 สํานักงานเขตพื้นท่ี สพม. 23 ข้าราชการบํานาญ ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา
105 นางรัชนี  เจริญพร 16449 สํานักงานเขตพื้นท่ี สพม. 23 ข้าราชการบํานาญ ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา
106 นายนิธิพัฒน์  ศรีมรกต 12454 สํานักงานเขตพื้นท่ี สพม. 23 ครู ร.ร.สกลทวาปี
107 นายวรพจน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร 22081 สํานักงานเขตพื้นท่ี สพม. 23 ข้าราชการบํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล
108 นางชุติมา  ลายจันทึก 16933 สํานักงานเขตพื้นท่ี สพม. 23 ข้าราชการบํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล
109 นางอุษณีย์  ราชพิลา 25173 สํานักงานเขตพื้นท่ี สพม. 23 เจ้าพนักงานธุรการ สพม. เขต 23
110 นางระยงค์  จันทร์คามคํา 5784 สํานักงานเขตพื้นท่ี สพม. 23 ข้าราชการบํานาญ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล
111 นายชัญโญ  ใครบุตร 12541 โรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล ผอ.ร.ร.เชิงชุมราษฏร์นุกูล
112 นายเจตจันทร์  สาระวรรณ 15924 โรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล ครู ร.ร.เชิงชุมราษฏร์นุกูล
113 นายรัชพล  ต่ายเนาว์ดง 21092 โรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล ครู ร.ร.เชิงชุมราษฏร์นุกูล
114 นางน้องนุช  อินธิแสง 22236 โรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล ครู ร.ร.เชิงชุมราษฏร์นุกูล
115 นายเทพรังสรรค์  จันทรังษี 14736 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร
116 นายศักด์ิสิทธิ์  ลาดสุวรรณ 21384 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร
117 นายมยูรศักด์ิ  ประทุมรัตน์ 10199 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร
118 นางสุกัญญา  อุ่นสากล 16737 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร
119 นายชัยวัฒน์  วาทะวัฒนะ 16121 ตําบลธาตุเชิงชุม ผอ.ร.ร.เมืองสกลนคร
120 นายอภิชาติ  แสนภูวา 12469 ตําบลธาตุเชิงชุม ผอ.ร.ร.บ้านกกส้มโฮง
121 นายธนุวัฒน์  สุภาอ้วน 14836 ตําบลขม้ิน ผอ.ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
122 นายพงษ์ศักด์ิ  ระเวงวรรณ 13445 ตําบลขม้ิน ผอ.ร.ร.โคกเลาะวิทยาคาร
123 นายประสบชัย  บุญแสง 20253 ตําบลขม้ิน ผอ.ร.ร.บ้านพานสหราษฏร์บํารุง
124 นายสุรศักด์ิ  รักษาภักดี 17976 ตําบลเชียงเครือ ครู ร.ร.ชุมชนเชียงเครือ
125 นายอรุณ  ผิวละมุล 10799 ตําบลเชียงเครือ ผอ.ร.ร.บ้านป่าหว้าน
126 ส.อ.วิชัย  จันทร์โคตร 18741 ตําบลเชียงเครือ ครู ร.ร.ทุ่งมนพิทยาคาร
127 นายสุนทร ไพคํานาม 17721 ตําบลเชียงเครือ ผอ.ร.ร.ศิริราษฏร์วิทยาคาร
128 นายอาคม  มังคละคีรี 23122 ตําบลท่าแร่ ครู ร.ร.ท่าแร่วิทยา
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129 นายชัยดํารงค์  เอกสุภาพันธุ์ 23615 ตําบลดงมะไฟ ผอ.ร.ร.บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฏร์อุทิศ
130 นายยุธยา  เทอํารุง 15681 ตําบลดงมะไฟ ผอ.ร.ร.บ้านหนองไผ่
131 นางอ้อย  คําปัญโญ 25156 ตําบลงิ้วด่อน ผอ.ร.ร.บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี
132 นายบุรินทร์ บุรัตน์ 21579 ตําบลโนนหอม ผอ.ร.ร.ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
133 สิบเอกประสาท  อุระภา 20171 ตําบลโนนหอม ผอ.ร.ร.บ้านท่าเย่ียมน้ําพุง
134 นายเอกนรินทร์  ต่อวงษ์ 12960 ตําบลพังขว้าง ผอ.ร.ร.บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์
135 นายนพดล  แสนบัณฑิต 25054 ตําบลพังขว้าง ผอ.ร.ร.บ้านดงยอสามัคคี
136 นายณรงศักด์ิ  จันทรังษี 24791 ตําบลหนองลาด ผอ.ร.ร.บ้านดอนแคน
137 นายฤทธิชัย  เกตวงศา 11976 ตําบลหนองลาด ครู ร.ร.บ้านท่าม่วง
138 นายสําราญ  คําชมภู 22567 ตําบลม่วงลาย ผอ.ร.ร.บ้านหนองนาเลิศ
139 นายวุฒิศักด์ิ  บุญยืน 20691 ตําบลโคกก่อง ผอ.ร.ร.บ้านโคกสูง
140 นายสงวน  หงษ์สิงห์ 14809 ตําบลห้วยยาง ผอ.ร.ร.บ้านนาคําวิทยาคาร
141 นายบุญทรง  สุนทรส 13119 ตําบลห้วยยาง ผอ.ร.ร.บ้านลาดกะเฌอฯ
142 นายสุวิทย์  แก้วก่า 21429 ตําบลห้วยยาง ครู ร.ร.บ้านบอนสหราษฏร์บํารุง
143 นายสงัด  งอยผาลา 10818 ตําบลเหล่าปอแดง ผอ.ร.ร.บ้านดอนยาง
144 นางศิริวรรณ  พลเศษ 25361 ตําบลเหล่าปอแดง ผอ.ร.ร.บ้านท่าวัด
145 นายสุรศักด์ิ  ดาบสมเด็จ 13403 ตําบลดงชน ครู ร.ร.บ้านกุดแข้
146 นายธีรพงษ์ วาทะวัฒนะ 22759 ตําบลฮางโฮง ผอ.ร.ร.บ้านน้อยจอมศรี
147 นางพรทิพย์  หาแก้ว 18593 ตําบลฮางโฮง ครู ร.ร.บ้านหนองศาลา
148 นายคณุตม์  แสนอาจ 20900 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ศึกษานิเทศก์ 
149 น.ส.วารุณี  คําคลี่ 23672 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
150 นางเพ็ญนิภา  ลาภมี 19902 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นักวิชาการวัฒนธรรม
151 นางขวัญเรือน  เวชกูล 26039 สพป.สน.สกลนคร เขต 1 นักวิชาการพัสดุ
152 น.ส.รัตติยา  แซ่โค้ว 19233 สพป.สน.สกลนคร เขต 1 เจ้าพนักงานธุรการ
153 นางอุทัยวรรณ  ดีนวลพะเนาว์ 15712 สพป.สน.สกลนคร เขต 1 นักประชาสัมพันธ์
154 นางยุพเยาว์  พรหมนุชิต 17430 สพป.สน.สกลนคร เขต 1 เจ้าพนักงานธุรการ
155 น.ส.วณัชวรรณ  ชุมปัญญา 21087 สพป.สน.สกลนคร เขต 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
156 นายสมยศ  นาหม่ืนหงษ์ 15997 บํานาญอําเภอโพนนาแก้ว ข้าราชการบํานาญ
157 นายสมรพล  โคตรผาบ 15490 บํานาญอําเภอโพนนาแก้ว ข้าราชการบํานาญ
158 นายมโน  ทามณี 5650 บํานาญอําเภอโพนนาแก้ว ข้าราชการบํานาญ
159 นายพรชัย  รอดอุตม์ 10584 บํานาญอําเภอโพนนาแก้ว ข้าราชการบํานาญ
160 นายสํารองชัย  สามเมือง 6281 บํานาญอําเภอโพนนาแก้ว ข้าราชการบํานาญ
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161 นางกษมน  มังคละคีรี 15132 ตําบลนาแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านกลางนาเด่ือ
162 น.ส.อรัญญา  ชนะเพีย 18995 ตําบลนาแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านหนองกระบอก
163 นายสุปัน  วงษ์อุ่น 24547 ตําบลนาแก้ว ผอ.ร.ร.หนองผือเทพนิมิต
164 นายวีระพนธ์  วรพันธุ์ 22712 ตําบลนาแก้ว ครู ร.ร.นาแก้วพิทยาคม
165 ร.ต.อภิสิทธิ์  ดาโอภา 14381 ตําบลบ้านแป้น ผอ.ร.ร.ท่าศาลาราษฎร์วิทยา
166 นางวราภรณ์  วรพันธุ์ 15557 ตําบลบ้านแป้น ครู ร.ร.โพนงามโคกเลาะวิทยาคาร
167 นายนพดล  วิญญาสุข 20935 ตําบลนาตงวัฒนา ครู ร.ร.บ้านป่าผาง
168 นายอุทัย  อินธิแสง 17280 ตําบลบ้านโพน ผอ.ร.ร.บ้านโพนวัฒนาวิทยา
169 นายอดิศักด์ิ  ทัศคร 10651 ตําบลบ้านโพน ครู ร.ร.อนุบาลโพนนาแก้ว
170 นายปัญญา  พันเพียง 18314 ตําบลบ้านโพน ผอ.ร.ร.บ้านวังปลาเซือม
171 นายล้ําเลิศ  พองผลา 16473 ตําบลเชียงสือ ครู ร.ร.บ้านโนนกุง
172 นายดาบชัย  ฮังโยธา 3393 บํานาญอําเภอกุสุมาลย์ ข้าราชการบํานาญ
173 นายสว่าง  แร่ถ่าย 7163 บํานาญอําเภอกุสุมาลย์ ข้าราชการบํานาญ
174 นายมนูญ  ไชยทองศรี 16199 บํานาญอําเภอกุสุมาลย์ ข้าราชการบํานาญ
175 นายวิทยา กิติศรีวรพันธุ์ 6240 บํานาญอําเภอกุสุมาลย์ ข้าราชการบํานาญ
176 นายสมเกียรติ  งอยผาลา 20870 ตําบลกุสุมาลย์ ครู ร.ร.กุสุมาลย์วิทยาคม
177 นายภาณุพงศ์  ศรีวรกุล 25020 ตําบลกุสุมาลย์ รองผอ. ร.ร.กุสุมาลย์วิทยาคม
178 นายสนอง  ศรีธรรมา 12866 ตําบลกุสุมาลย์ ผอ. ร.ร.บ้านอีกุด
179 นายสุทัศน์  ชุณห์วิจิตรา 22982 ตําบลกุสุมาลย์ ผอ. ร.ร.อนุบาลกุสุมาลย์
180 นายอดิศร  ยะไชยศรี 22716 ตําบลกุสุมาลย์ ครู ร.ร.กุสุมาลย์วิทยาคม
181 นายวีระยุทธ์  ศิริจันทพันธ์ 15819 ตําบลโพธิไพศาล รองผอ. ร.ร.บ้านโพนแพง
182 นายสราวุธ  พาเสน่ห์ 18850 ตําบลโพธิไพศาล ผอ. ร.ร.ชุมชนนิรมัย
183 นางกนกวรรณ  ภูศรีฐาน 23024 ตําบลโพธิไพศาล ผอ. ร.ร.ไพศาลวิทยา
184 นายถาวร  ชาญนคร 15820 ตําบลโพธิไพศาล ครู ร.ร.บ้านโพนแพง
185 นางสิริรัตน์  งิ้วโสม 20588 ตําบลนาโพธิ์ ผอ. ร.ร.บ้านม่วงวิทยา
186 นายอิสเรศ  เสงี่ยมวัฒนะ 25360 ตําบลนาโพธิ์ ผอ. ร.ร.บ้านโคกม่วง
187 นายบุญทอม  ลาชัย 16622 ตําบลนาเพียง ครู ร.ร.บ้านหนองปลาตอง
188 นายปารณทัตต์  แสนวิเศษ 16936 ตําบลนาเพียง ผอ. ร.ร.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
189 นายวิโรจน์  กายราช 11867 ตําบลนาเพียง ครู ร.ร.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
190 นางพรรมาหา  เพชรพรรณ 18910 ตําบลอุ่มจาน ผอ. ร.ร.ชุมชนบ่อแสนพัน
191 นายคํารณ  เอกมาตร 17648 ตําบลอุ่มจาน ครู ร.ร.โพธิแสนวิทยา
192 นายชราวุฒิ  พีระธรรม 22998 ตําบลอุ่มจาน ครู ร.ร.โพธิแสนวิทยา
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บัญชีรายช่ือผู้แทนสมาชิก ประจําปีบัญชี 2562 และ 2563
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193 นายประจักร์  เข็มใคร 24437 ตําบลอุ่มจาน ผอ. ร.ร.โพธิแสนวิทยา
194 นายวีระพงษ์  ทิพย์เสนา 7874 บํานาญอําเภอโคกศรีสุพรรณ ข้าราชการบํานาญ
195 นายมนัส  โกมินทรชาติ 2122 บํานาญอําเภอโคกศรีสุพรรณ ข้าราชการบํานาญ
196 นายชัยสวัสด์ิ  ทัศคร 2582 บํานาญอําเภอโคกศรีสุพรรณ ข้าราชการบํานาญ
197 นายพิฑูรย์  งอยผาลา 3477 บํานาญอําเภอโคกศรีสุพรรณ ข้าราชการบํานาญ
198 นายวิเชียร  ศิริมาศ 21490 บํานาญอําเภอโคกศรีสุพรรณ ข้าราชการบํานาญ
199 นายอภิชัย  ธนะคําดี 3010 บํานาญอําเภอโคกศรีสุพรรณ ข้าราชการบํานาญ
200 นายมีชัย  วงศ์เครือศร 6669 บํานาญอําเภอโคกศรีสุพรรณ ข้าราชการบํานาญ
201 นายเอกฉันท์  มาลีลัย 14737 บํานาญอําเภอโคกศรีสุพรรณ ข้าราชการบํานาญ
202 นายวีระศักด์ิ  แก้วกิ่ง 17090 ตําบลตองโขบ ผอ.ร.ร.บ้านนาสีนวล
203 น.ส.สํารวย  พิมพ์มีลาย 10019 ตําบลตองโขบ ผอ.ร.ร.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
204 น.ส.เพ็ญแข  นาถโกษา 10127 ตําบลตองโขบ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยหีบวิทยาคาร
205 นางฉลาด  วงศ์เครือศร 26187 โรงเรียนร่มเกล้า ครู ร.ร.ร่มเกล้า
206 นายณรงค์  โคตรศรี 22259 โรงเรียนร่มเกล้า ครู ร.ร.ร่มเกล้า
207 นายระวี  ศรีคํามุล 20141 โรงเรียนร่มเกล้า ครู ร.ร.ร่มเกล้า
208 นายรณวิทย์  มาลีลัย 10585 ตําบลเหล่าโพนค้อ ครู ร.ร.บ้านดงหนองเหียน
209 นางสุนันท์  หลวงศรี 19651 ตําบลเหล่าโพนค้อ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยยาง
210 นายอินนิยม  แสนชมภู 12132 ตําบลแมดนาท่ม ครู ร.ร.บ้านไร่นาดี
211 นายประยูร  ยศกําธร 21048 ตําบลแมดนาท่ม ครู ร.ร.บ้านแมดนาท่ม
212 นายวิมาลย์  การุณ 17830 ตําบลด่านม่วงคํา ครู ร.ร.ด่านม่วงคําพิทยาคม
213 นายวิสิฐศักด์ิ  บุ่งทวย 11897 ตําบลด่านม่วงคํา ผอ.ร.ร.บ้านม่วงไข่
214 นายชัยณรงค์  คําภูษา 25874 ตําบลด่านม่วงคํา ผอ.ร.ร.บ้านหนองกอมป่าขาว
215 นายตุรัตน์  วงศ์เครือศร 11261 บํานาญอําเภอเต่างอย ข้าราชการบํานาญ
216 นายเกรียงศักด์ิ  งอยภูธร 19609 บํานาญอําเภอเต่างอย ข้าราชการบํานาญ
217 นายเสถียร  ไตรธิเลน 15053 บํานาญอําเภอเต่างอย ข้าราชการบํานาญ
218 นายภูมิรัตน์  งันลาโสม 13538 บํานาญอําเภอเต่างอย ข้าราชการบํานาญ
219 นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย 16063 ตําบลเต่างอย ผอ.ร.ร.เต่างอยพัฒนศึกษา
220 นายเรืองทรัพย์  งอยจันทร์ศรี 13862 ตําบลเต่างอย ครู ร.ร.อนุบาลเต่างอย
221 นางรัชนีกร  ครสาย 21388 ตําบลเต่างอย ครู ร.ร.เต่างอยพัฒนศึกษา
222 นายปิยะพัชร์  มณีธนโรจน์ 10128 ตําบลเต่างอย ครู ร.ร.เต่างอยพัฒนศึกษา
223 นายไพวัน  สําเภาทอง 23679 ตําบลจันทร์เพ็ญ ครู  ร.ร.บ้านห้วยหวด
224 นายฐานุพงศ์  เลิศวรรณวัชร์ 16286 ตําบลจันทร์เพ็ญ ผอ.ร.ร.บ้านกวนบุ่น
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225 นางวนิดา  ภูชํานิ 22140 ตําบลนาตาล ผอ.ร.ร.บ้านนาตาลคําข่า
226 นายุทธพงษ์  พรหมเชษฐา 21127 ตําบลนาตาล ผอ.ร.ร.บ้านนาอ่างม่วงคํา
227 ว่าท่ี ร.ท.ศุภวัฒน์  พิมพ์มีลาย 15067 ตําบลบึงทวาย ผอ.ร.ร.บ้านดงหลวง
228 นายวัฒนา  อาจกล้า 17034 บํานาญอําเภอภูพาน ข้าราชการบํานาญ
229 นายไมตรี  วรรณทอง 7749 บํานาญอําเภอภูพาน ข้าราชการบํานาญ
230 นายทองใส  ยอดยศ 14064 บํานาญอําเภอภูพาน ข้าราชการบํานาญ
231 นายมลิน  จิตจักร 21316 ตําบลโคกภู ครู ร.ร.อนุบาลภูพาน
232 นายทองคํา  วรสาร 13222 ตําบลโคกภู ผอ.ร.ร.คําเพิ่มพิทยา
233 นางสกลรัตน์  มุกดา 21585 ตําบลโคกภู ผอ.ร.ร.บ้านโคกภู
234 นายศุภชัย  บุญสิทธิ์ 13806 ตําบลโคกภู ผอ.ร.ร.บ้านยางโล้น
235 นายบรรพต  พิมพ์รส 17426 ตําบลสร้างค้อ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านสร้างค้อ
236 นายวิสูตร  สวนไผ่ 21069 ตําบลสร้างค้อ ผอ.ร.ร.บ้านชมภูพาน
237 ว่าที่พันตรีเทพรังสรรค์  ศรีนัครินทร์ 11534 ตําบลสร้างค้อ ผอ.ร.ร.ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
238 นายประดิษฐ์  สุระเสน 17597 ตําบลสร้างค้อ ครู ร.ร.บ้านสร้างแก้วฯ
239 นายทองอยู่  เพียรภายลุน 23558 ตําบลหลุบเลา ผอ.ร.ร.บ้านหลุบเลา
240 นายเชษฐา  ไตรพิษ 26423 ตําบลหลุบเลา ครู ร.ร.บ้านฮ่องสิมประชาสรร
241 นายสราวุฒิ  ศิริวรรณ 21353 ตําบลกกปลาซิว ผอ.ร.ร.บ้านกกปลาซิวนาโด่
242 น.ส.รัชนี  กาญจนะกันโห 23294 สนง.สพป.สกลนคร เขต 2 นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.สน.เขต 2
243 นางทิวาวรรณ  กั้วพิศมัย 15827 สนง.สพป.สกลนคร เขต 2 นักทรัพยากรบุคคล สพป.สน.เขต 2
244 น.ส.ขวัญตา  สุรินทร์ 17066 สนง.สพป.สกลนคร เขต 2 นักวิชาการพัสดุ สพป.สน.เขต 2
245 นายธีรศักด์ิ  ไชยทะ 23747 ตําบลสว่างแดนดิน ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์
246 นายแกล้วกล้า  ประชานันท์ 16566 ตําบลสว่างแดนดิน ผอ.ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์
247 นายสุรเชษฐ์ ทองเลิศ 16540 ตําบลสว่างแดนดิน ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์
248 นายไพโรจน์  บุราณสาร 21090 ตําบลสว่างแดนดิน ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์
249 นายสุพรรณ  เอ้มะราข 25946 ตําบลสว่างแดนดิน รอง ผอ.ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์
250 นางพิศมัย  เหล่าการ 9013 ตําบลสว่างแดนดิน ครู ร.ร.บ้านหนองทุ่ม
251 นายคงกระพัน  งอยผาลา 25397 ตําบลสว่างแดนดิน ครู ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน
252 นายทนงศักด์ิ  เจริญชัย 14383 ตําบลสว่างแดนดิน ผอ.ร.ร.บ้านหนองทุ่ม
253 นายสลิด  ทับทิม 6655 ตําบลทรายมูล ผอ.ร.ร.บ้านม้า
254 นายเสงี่ยม  นรสาร 11301 ตําบลทรายมูล ผอ.ร.ร.ทรายมูล
255 นายวิศรุต  อุดมลาภ 24665 ตําบลค้อใต้ ครู ร.ร.กุดจิกนาสมบูรณ์
256 นายนิติสิทธิ์  พลราชม 23152 ตําบลค้อใต้ ครู ร.ร.บ้านหนองแคหนองโข่ย
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257 นายสไกร  ศรีพรหมษา 15708 ตําบลคําสะอาด ครู ร.ร.บ้านคําสะอาด
258 นายสมร  สุขานนท์ 11393 ตําบลคําสะอาด ครู ร.ร.บ้านปลวกธาตุ
259 นางดวงใจ  สาขามุละ 22724 ตําบลคําสะอาด ครู ร.ร.บ้านหนองหมากแซว
260 นายชูชาติ  กาวี 13191 ตําบลโคกสี ครู ร.ร.บ้านโคกคอนดอนม่วย
261 นายสุรสิทธิ์  วรภาพ 23120 ตําบลโคกสี ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่
262 นางศศิธร  อุปครราช 10359 ตําบลโคกสี ครู ร.ร.บ้านโคกสี
263 นายกิตติศักด์ิ  ประทุม 10513 ตําบลตาลโกน ครู ร.ร.บ้านตาลโกน
264 นายวัฒนา  มาลาทอง 13407 ตําบลตาลเน้ิง ผอ.ร.ร.บ้านนาเตียง
265 นายสาธิต  พงศ์สิทธิศักด์ิ 18781 ตําบลธาตุทอง ผอ.ร.ร.บ้านคันชา
266 นายชวลิต  มะเดช 20332 ตําบลบงใต้ ครู. ร.ร.บงใต้โนนรังพัฒนา
267 นายนรินทร์  แสงบุราณ 7833 ตําบลบงใต้ ครู ร.ร.บ้านบ่อร้าง
268 นายศุภอรรถ  ฐานะ 18261 ตําบลบงเหนือ ครู ร.ร.ชุมชนบงเหนือ
269 นายนครชัย  อุดมลาภ 23560 ตําบลบงเหนือ ครู ร.ร.บ้านดอนหัน
270 นายสุวิทย์  พรหมพินิจ 18531 ตําบลบ้านต้าย ครู ร.ร.บ้านต้ายนาคูณวิทยา
271 นายอนุรักษ์  ดอนเส 16963 ตําบลบ้านถ่อน ผอ.ร.ร.บ้านถ่อน(คุรุราษฏร์สามมัคคี)
272 นายยชอนันต์  อินธิแสง 19808 ตําบลบ้านถ่อน ครู ร.ร.บ้านถ่อน(คุรุราษฏร์สามมัคคี)
273 นายชาตรี  สรรพโส 24381 ตําบลพันนา ครู ร.ร.บ้านโมน
274 นายจเร  เมืองบาล 10611 ตําบลพันนา ผอ.ร.ร.บ้านพันนา
275 นางนันท์ปภัทร์  บรรณ์ติเจริญโชติ 23992 ตําบลโพนสูง ผอ.ร.ร.บ้านดอนเชียงยยืน
276 นางอรดี  จันทร์ต้น 14811 ตําบลแวง ครู ร.ร.บ้านแวง
277 ส.ต.ท.ชัชวลิต  สีแก้วอ้ม 18924 ตําบลแวง ครู ร.ร.บ้านโนนเสาขวัญ
278 นายวีระชัย  วัฒนาเนตร 10488 ตําบลหนองหลวง ครู ร.ร.หนองหลวงวิทยานุกูล
279 ว่าท่ี ร.ต.ประจวบ  แสงวงค์ 23100 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ครู วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
280 นายอนิรุทน์  เหมะธุลิน 22256 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
281 นายสุรศักด์ิ  เอี๊ยบทวี 14136 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

282 นายปริญญา  มณีนพ 20863 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

283 นายเสนีย์  ธีรสิรินานนท์ 18977 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

284 นางวิสาขมาส  คําสีลา 21785 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

285 นายบุญเลิศศิลป์  สายทวี 19933 โรงเรียนสว่างแดนดิน ครู ร.ร.สว่างแดนดิน
286 นายสุบรรณ  ป้องสุข 20878 โรงเรียนสว่างแดนดิน ครู ร.ร.สว่างแดนดิน
287 นายเอนก  บุญอนันต์ 25329 โรงเรียนสว่างแดนดิน ครู ร.ร.สว่างแดนดิน
288 นายสายัญ  กําแหงมิตร 23198 โรงเรียนสว่างแดนดิน ครู ร.ร.สว่างแดนดิน
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289 นายอมร  อินทร์ใจเอื้อ 24493 โรงเรียนสว่างแดนดิน ครู ร.ร.สว่างแดนดิน
290 นายคงศักด์ิ  เหล่าการ 22878 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
291 นายจีรวัฒน์  ปัญจรัก 7162 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
292 นายชาญชัย  เพ็ญศิริ 6099 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
293 นายเชิดชัย  สิงห์มหันต์ 17715 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
294 นายบุญหลอม  ตรีเมฆ 4355 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
295 นายสมโภช  วิโรจน์เรือง 22065 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
296 นายเฉลิมชัย   อินทร์คําน้อย 2599 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
297 นายเข็มเพชร  กองแก้ว 5195 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
298 นายบุญเรือง  เพชรโคตร 5140 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
299 นายพลศักด์ิ  ศิริสุวรรณ 5703 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
300 นายสุทิน  พูนพิพัฒน์ 5310 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
301 นายนวพล  แก่นนาคํา 5451 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
302 นายเสวก  ล้านจ๊ะ 4815 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
303 นายไมตรี  พลหาญ 20593 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
304 นายอุกฤษฏ์  คนขยัน 11815 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
305 นายดํารงค์  มาระม่ิง 16716 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
306 นายประยูร  จรรยาเพศ 16026 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
307 นายอิสระ  ภูผาแนบ 14513 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
308 นายอุรทัย  ธงศรี 16538 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
309 นายมนตรี  รวมธรรม 19306 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
310 นายสายนิท  แสนอุบล 2972 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
311 นายประเสริฐ  สาขามุละ 21730 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
312 นายปราโมทย์  โคตรปัญญา 10630 บํานาญอําเภอสวา่งแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
313 นายเมธี  อาคะราช 21244 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
314 นายณรงค์ศักด์ิ  ปวงสุข 16243 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
315 นายทวีศักด์ิ  กาสินธุ์พิลา 7275 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
316 นายอากร  บุญคง 7828 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
317 นายธรรมนูญ  คําอาจ 9007 บํานาญอําเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการบํานาญ
318 นายธนกร  แก้วบัวสา 22874 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ผอ.ร.ร.หนองหลวงศึกษา
319 นายสังข์ทอง  รอญศึก 14480 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ผอ.ร.ร.แวงพิทยาคม
320 นายไวพร  ดาบพิมพ์ศรี 19595 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ครู ร.ร.หนองหลวงศึกษา
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321 นายพูนผล  แนวหล้า 21147 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ครู ร.ร.โคกสีวิทยาสรรค์
322 นายสมพงษ์  ม่ันคูณ 14796 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ครู ร.ร.แวงพิทยาคม
323 นายศรันยู  พระโนเรศ 22325 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ครู ร.ร.บงเหนือวิทยาคม
324 นายไพบูลย์  บุญศรี 2610 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
325 นายวัฒนา  แก้วก่า 14041 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
326 นางวัลลภา  ทิพสิงห์ 3116 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
327 นายสมบัติ  ผาอินทร์ 14126 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
328 นายทวีศักด์ิ  ประทุม 2536 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
329 นายเข้ม  กางทอง 5527 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
330 นายประกิต  ศรีกูลกิจ 15072 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
331 นายบุญร่วม  สัพโส 7000 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
332 นางพรทิพย์  ไชยรา 8113 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
333 นางวิไลลักษณ์  จันฤาไชย 9554 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
334 นางสุจินดา  บรรลือหาญ 3555 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
335 นายอุกฤษณ์  บาลลา 7902 บํานาญอําเภอพรรณานคิม ข้าราชการบํานาญ
336 นางพวงเพชร  ศรีทิน 21852 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
337 นายกันภัย  วิเศษ 5234 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
338 นายประมง  ศรีไทย 11109 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
339 นายครึกชัย  วิเศษ 14128 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
340 นายนเรศ  กิณเรศ 16297 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
341 นายธีระวุฒิ  อ่อนทา 16073 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
342 นายชัยรัตน์  อินทรวิศิษฎ์ 3857 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
343 นายเทวา  สอนวงษา 19240 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
344 นายเฉลิมพล  สุทธิสุวรรณ 7735 บํานาญอําเภอพรรณานิคม ข้าราชการบํานาญ
345 นายสําเริง  ฉํ่าไกร 17765 ตําบลพรรณา ครู ร.ร.บ้านบะทองนาหัวช้าง
346 นายพลายศักด์ิ  กิณเรศ 11252 ตําบลพรรณา ครู ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม
347 นายทศพล  พยัคฆพงศ์ 22859 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ครู ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์
348 นายสิทธิพร  ประทุม 21979 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ครู ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์
349 นายศรีทอง  ลีทอง 18082 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ครู ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์
350 นายสมสมัคร์  พลากุล 20883 ตําบลวังยาง ครู ร.ร.บ้านวังยาง
351 นายประพันธ์เด่น  การุญ 8829 ตําบลวังยาง ผอ.ร.ร.บ้านบึง
352 นายธีรพล  ผ่องกมล 21118 ตําบลพอกน้อย ผอ.ร.ร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย
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353 นายมีชัย  กลยณีย์ 21642 ตําบลพอกน้อย ผอ.ร.ร.บ้านสูงเนินสามัคคี
354 ว่าท่ี ร.ต.จารึก  จันทร์นามวงค์ 19464 ตําบลไร่ ผอ.ร.ร.บ้านคําข่า
355 นายราเชนทร์  ฟองอ่อน 23904 ตําบลไร่ ผอ.ร.ร.บ้านคําแหว
356 นายกัมปนาท  สุจริต 17909 ตําบลไร่ ผอ.ร.ร.บ้านโคก
357 นางจรรยา  โถชาลี 22377 ตําบลนาใน ครู ร.ร.บ้านผักคําภู
358 นายสกุณ  แก้วพิกุล 24765 ตําบลนาใน ผอ.ร.ร.ภูริทัตต์วิทยา
359 นายปัญญา  ถานะลุน 8560 ตําบลนาใน ผอ.ร.ร.บ้านอูนดง
360 นายควรคิด  สัพโส 18808 ตําบลสว่าง ครู ร.ร.บ้านบัวราษฏร์บํารุง
361 นายวีรวัฒน์  จุดดา 20584 ตําบลสว่าง ครู ร.ร.บ้านบัวราษฏร์บํารุง
362 นายประยูรชัย  กันบุรมย์ 17902 ตําบลสว่าง ครู ร.ร.บ้านโนนทรายคํา
363 นายไพโรจน์  เจริญอินทร์ 17855 ตําบลนาหัวบ่อ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
364 นางปณิตา  วินทะชัย 15992 ตําบลนาหัวบ่อ ครู ร.ร.บ้านโนนเรือตอเรือ
365 นายพนมศักด์ิ  ยะไวทย์ 22112 ตําบลนาหัวบ่อ ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 53
366 นายเชิดชาย  พลไชย 18748 ตําบลนาหัวบ่อ ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 53
367 นายสุรัตน์  บาตดี 11600 ตําบลเชิงชุม ครู ร.ร.บ้านถ่อน
368 นายเอกชัย  วรรณทอง 22326 ตําบลช้างม่ิง ผอ.ร.ร.บ้านอุ่มไผ่
369 นายอดินันท์  สุจริต 20518 ตําบลช้างม่ิง ครู ร.ร.บ้านหนองโคกนาคําโนนธาตุ
370 นายสามารถ  แสนบัณฑิต 14723 ตําบลช้างม่ิง ครู ร.ร.บ้านตาลเลียน
371 นายบรรดา  แก้วบัวสา 20535 ตําบลบะฮี ผอ.ร.ร.บะฮีวิทยาคม
372 นายบุญส่ง  ผาอินทร์ 23326 ตําบลบะฮี ครู ร.ร.บ้านบะฮี
373 นายบุญเถิง ภาวงศ์ 6644 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
374 นายวีระศักด์ิ ระจันทึก 19136 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
375 นายยุทธชัย  หัศกรรจ์ 4440 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
376 นางเพียงใจ  นุ่มน้อย 10152 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
377 นายวีระพล  โคตรลาคํา 9178 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
378 นางครองศักด์ิ  ศรีนุกูล 3793 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
379 นายสุระ  ศรีสําราญ 17871 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
380 นายประจักษ์  สุรันนา 5563 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
381 นายอารมณ์สุข  สุวรรณไตรย์ 7662 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
382 นางเอมอร  ทองเป่ียม 7096 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
383 นายพิชัย  ไตรยขันธ์ 14257 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
384 นายไพบูลย์  เหมะธุลิน 18916 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
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385 นายธวัชชัย  สุวรรณไชยรบ 10507 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
386 นายกระแส  แก้วอุ่นเรือน 10556 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
387 นายเกษม  นันทราช 2160 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
388 นายจํารูญ  ธรรมสมบัติ 7293 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
389 นายรําไพ  เหมะธุลิน 13388 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
390 นายสมพิชญ์  นันทราช 3190 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
391 นายศรทอง  ชัยสงคราม 14678 บํานาญอําเภอวาริชภูมิ ข้าราชการบํานาญ
392 นายอรุณ  ชัยราช 12725 ตําบลวาริชภูมิ ครู ร.ร.บ้านกุดตะกาบ
393 นายวิวัฒน์  บุญรักษา 12337 ตําบลวาริชภูมิ ครู ร.ร.บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
394 นายพิชิต  ไตรยขันธ์ 15428 ตําบลวาริชภูมิ ครู ร.ร.วาริชวิทยา
395 นายไพโรจน์  แก้วก่า 10785 ตําบลหนองลาด ผอ.ร.ร.บ้านดอนยาวประชากรอุปการ
396 นางกุลนิดา  โคตรหาชัย 4193 ตําบลค้อเขียว ครู ร.ร.บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
397 นายเจษฎา  ศรีประภา 11773 ตําบลคําบ่อ ครู ร.ร.บ้านตาดภูวง
398 นายประกอบ  แก้วคําศรี 8954 ตําบลคําบ่อ ครู ร.ร.บ้านคําบิดโคกโพนยาง
399 นางทัศชณีย์  พันธุโคตร 24804 ตําบลคําบ่อ ครู ร.ร.บ้านทุ่งเชือก
400 นางอาภรณ์  ผิวบุญเรือง 21013 ตําบลปลาโหล ครู ร.ร.มัธยมวาริชภูมิ
401 นายวารินทร์  บัวภาคํา 16125 ตําบลปลาโหล ครู ร.ร.มัธยมวาริชภูมิ
402 นายทองปาน  ไชยศรี 12741 ตําบลปลาโหล ครู ร.ร.มัธยมวาริชภูมิ
403 นายเนตร  แก้วอุ่นเรือน 12338 ตําบลปลาโหล ครู ร.ร.บ้านโคกศาลา
404 ว่าท่ีพันตรีเสงี่ยม  อัฐประจง 19626 ตําบลปลาโหล ผอ.ร.ร.บ้านดอนยานาง
405 นายบุญมา  ฝ่ายขันธ์ 13209 บํานาญอําเภอส่องดาว ข้าราชการบํานาญ
406 นายฟื้น  พรหมวิชัย 9739 บํานาญอําเภอส่องดาว ข้าราชการบํานาญ
407 นายวิวรรธน์  คุณศักด์ิ 17741 บํานาญอําเภอส่องดาว ข้าราชการบํานาญ
408 นายวิเศษ  บุญเลิศ 5618 บํานาญอําเภอส่องดาว ข้าราชการบํานาญ
409 นายบุญไทย  ก้อนตาล 13427 ตําบลส่องดาว ครู ร.ร.อุดมสังวรวิทยา
410 นายพิทักษ์  ยุบลศิริ 13050 ตําบลส่องดาว ครู ร.ร.ชุมชนส่องดาว
411 นายธีระยุทธ์  แซวกระโทก 20232 ตําบลส่องดาว ครู ร.ร.ส่องดาววิทยาคม
412 นายเฉลิม  ยะไชยศรี 11720 ตําบลส่องดาว ครู ร.ร.ชุมชนส่องดาว
413 นายชัยสิทธิ์  ฝุ่นเงิน 19155 ตําบลท่าศิลา ผอ.ร.ร.บ้านภูตะคาม
414 นายสงวน  แสนวันดี 19048 ตําบลท่าศิลา ครู ร.ร.ชุมชนบ้านท่าศิลา
415 นายกฤษพงศ์  อยู่เย็น 23478 ตําบลท่าศิลา ผอ.ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง
416 นายสุรพงค์  ชะยุมาตร 11336 ตําบลวัฒนา ครู ร.ร.บ้านดงแสนตอ
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417 นายเดชัย  หันจางสิทธิ์ 18045 ตําบลวัฒนา ครู ร.ร.จงกลกิตติขจรวิทยา
418 ว่าท่ีร้อยตรีประวิทย์  จันทร์โพธิ์ 26905 ตําบลปทุมวาปี ครู ร.ร.บ้านหนองแวง
419 นายเดชชัย  สารบรรณ 21523 ตําบลปทุมวาปี ผอ.ร.ร.บ้านหนองม่วง
420 นายสุมิตร  ท้าวเพชร 5562 บํานาญอําเภอพังโคน ข้าราชการบํานาญ
421 นายสมจิต  ปะกิระเนย์ 14108 บํานาญอําเภอพังโคน ข้าราชการบํานาญ
422 นายสมศักด์ิ  นรัฐกิจ 17723 บํานาญอําเภอพังโคน ข้าราชการบํานาญ
423 นายสมบูรณ์  ศรีขวา 10257 บํานาญอําเภอพังโคน ข้าราชการบํานาญ
424 นายพูนศักด์ิ  กาญจนกัณโห 6251 บํานาญอําเภอพังโคน ข้าราชการบํานาญ
425 นางอุบลศรี  สุวรรณชัยรบ 3057 บํานาญอําเภอพังโคน ข้าราชการบํานาญ
426 นางสุทธิรัก  เหมะธุลิน 6171 บํานาญอําเภอพังโคน ข้าราชการบํานาญ
427 นายนิรันดร  เทศประสิทธิ์ 7127 บํานาญอําเภอพังโคน ข้าราชการบํานาญ
428 นายสมมาตย์  เพียรชนะ 22052 บํานาญอําเภอพังโคน ข้าราชการบํานาญ
429 นายเลียง ไตรทอง 4510 บํานาญอําเภอพังโคน ข้าราชการบํานาญ
430 นายยอด  สุจริต 4718 บํานาญอําเภอพังโคน ข้าราชการบํานาญ
431 นายอวิรุทธ์  ก้อนอินทร์ 5969 บํานาญอําเภอพังโคน ข้าราชการบํานาญ
432 นายกิตติศักด์ิ  สุวรรณชัยรบ 16018 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ผอ.ร.ร.พังโคนวิทยาคม
433 นายเกษมสันต์ิ  ศรีคํามุล 16795 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ครู ร.ร.พังโคนวิทยาคม
434 นายประการ  อินทรพานิชย์ 24046 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ครู ร.ร.พังโคนวิทยาคม
435 นายชยธร  แสนศิริวัฒนกุล 22410 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ครู ร.ร.พังโคนวิทยาคม
436 นายพรชัย  อํามุกคะ 13865 ตําบลพังโคน ผอ.ร.ร.บ้านพังโคน
437 ดร.อดิศักด์ิ  นวลสิงห์ 11659 ตําบลพังโคน ครู ร.ร.บ้านพังโคน
438 นายอรุณรุ่ง  โตพัน 18242 ตําบลพังโคน ครู ร.ร.บ้านพังโคน
439 นายสมพาด  เจริญไชย 21724 ตําบลพังโคน ครู ร.ร.บ้านนาเหมือง
440 นางทวีรัตน์  สิงห์คํามา 22171 ตําบลพังโคน นักวิชาการเงินและบัญชี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

441 นายสิงห์ประเสริฐ  นาคโคตรคํา 23892 ตําบลต้นผึ้ง ผอ.ร.ร.บ้านนาถ่อน
442 นายชาญณรงค์  นรัฐกิจ 12157 ตําบลต้นผึ้ง ครู ร.ร.บ้านต้นผึ้ง
443 นายอดิศักด์ิ  กะพุทธา 24295 ตําบลต้นผึ้ง ครู ร.ร.ลําปาหางวิทยา
444 นายบุญรัตน์  คําหล้า 16681 ตําบลม่วงไข่ ผอ.ร.ร.บ้านผ้าขาวโพนแพง
445 นายปัญญา  ศรีสร้อย 15469 ตําบลม่วงไข่ ครู ร.ร.ชุมชนดงม่วงไข่
446 นายไมตรี  บนปาก 19227 ตําบลแร่ ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัว
447 นายนาวา  มาตราช 24564 ตําบลแร่ ผอ.ร.ร.บ้านสมสะอาด
448 นายชัยชนะ  สัพโส 13578 ตําบลไฮหย่อง ครู ร.ร.บ้านไฮหย่อง
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449 นางบุญเวท  ไชยสาคร 21593 ตําบลไฮหย่อง ครู ร.ร.บ้านดงสวรรค์หนองนกกด
450 นายทองใบ  ธุระนนท์ 14976 ตําบลนิคมนํ้าอูน ผอ.ร.ร.บ้านห้วยเหล็กไฟ
451 นางปราณี  วังทะพันธ์ 11714 ตําบลหนองปลิง ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหนองปลิง
452 นายสมศรี  ปารีพันธ์ 12121 ตําบลหนองปลิง ข้าราชการบํานาญ
453 นายสรศักด์ิ  เจริญไชย 7573 ตําบลหนองปลิง ข้าราชการบํานาญ
454 นายชาญพล  พองพรหม 3099 ตําบลหนองปลิง ข้าราชการบํานาญ
455 นางประไพศรี  เป้งคําภา 25707 ตําบลหนองบัวบาน ครู ร.ร.บ้านอูนโคก
456 นายสุนทรา  นนสุราช 10371 ตําบลสุวรรณคาม ผอ.ร.ร.บ้านสุวรรณคาม
457 นายสมบัติ  วรรณศิริ 2906 บํานาญอําเภอกุดบาก ข้าราชการบํานาญ
458 นายสมพงษ์  ศรีโสภาพ 8108 บํานาญอําเภอกุดบาก ข้าราชการบํานาญ
459 นายพิมพ์  ภูผาษี 10089 บํานาญอําเภอกุดบาก ข้าราชการบํานาญ
460 นายพงษ์ทวี  พองพรหม 5466 บํานาญอําเภอกุดบาก ข้าราชการบํานาญ
461 นายนิมิตร  บุญยอด 8545 บํานาญอําเภอกุดบาก ข้าราชการบํานาญ
462 นายถนอม  แพงคําฮัก 14972 ตําบลกุดบาก ผอ.ร.ร.กุดบากราษฏร์บํารุง
463 นายนพดล  พงษ์ไพบูลย์ 15499 ตําบลกุดบาก ครู ร.ร.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
464 นายบรรจงค์  กออําไพ 22274 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ครู ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา
465 นายเสกสรร  จําปาอ่อน 23805 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ครู ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา
466 นายอดุลย์ศักด์ิ  สาริบุตร 21533 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ครู ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา
467 นายเสงี่ยม  ถึงนามลี 17865 ตําบลกุดไห ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านกุดไห
468 นายอุดมศักด์ิ  ศรีด้วง 22920 ตําบลกุดไห ผอ.ร.ร.บ้านกลาง"ผดุงราษฏร์วิทยา"
469 นายศักด์ิ  บุญยอด 10087 ตําบลกุดไห ครู ร.ร.บ้านค้อน้อย
470 นายประยูร  จักรพิมพ์ 9384 ตําบลนาม่อง ครู ร.ร.บ้านเชิงดอย
471 นายนิธิพงศ์  เถายะบุตร 20984 ตําบลนาม่อง ผอ.ร.ร.บ้านหนองค้า
472 นายสุวิทย์  ขันติทอง 15730 ตําบลนาม่อง ผอ.รร.บ้านนาม่อง
473 นายเนตร  สุรําไพ 24257 ตําบลนาม่อง รอง ผอ.ร.ร.ร่มไทรวิทยา
474 นายวัชระ  คําพลงาม 21555 สพป.สน.สกลนคร เขต 3 ศึกษานิเทศก์
475 นายสมสวาท  ประเสริฐสังข์ 18291 สพป.สน.สกลนคร เขต 3 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
476 นายทวีทรัพย์  มาละอินทร์ 18518 สพป.สน.สกลนคร เขต 3 ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
477 นายกําจัด  ทิพย์สุริย์ 3851 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
478 นายวรรณชัย  ศรีเทพ 6529 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
479 นายชวลิต  ผาคุยคํา 3540 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
480 นายคณิต  ธวบุรี 5559 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
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481 นายประศาสน์  พรหมพินิจ 5228 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
482 นายนรินทร์  อุตรนคร 5876 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
483 นายเจริญ  จตุพร 2901 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
484 นายทศพร  อนุศาสน์ 6797 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
485 นายสมศักด์ิ  พลรัตน์ 24131 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
486 นายมีชัย  เฒ่าอุดม 13320 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
487 นายทนงชัย  ไฝทาคํา 25869 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
488 นายเสถียร  พันธุ์คุ้มเก่า 9244 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
489 นายเรียน  แสงมี 9322 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
490 นายบรรพจน์  ณ นครพนม 7009 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
491 นายวรวิจิตร  แก้วอุดร 4154 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
492 นายวิบูลย์  คํามุข 24132 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
493 นายสมหมาย  สิงห์วงศ์ 10822 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
494 นายทองดี  แก้วศรีรัง 8825 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
495 นายธวัชชัย  ฝาวัง 2330 บํานาญอําเภอวานรนิวาส ข้าราชการบํานาญ
496 นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด 24569 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ครู ร.ร.มัธยมวานรนิวาส
497 นายเสกสรรค์  อัตรสาร 23900 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รอง ผอ.ร.ร.มัธยมวานรนิวาส
498 นายวัชระ  แสงพงศานนท์ 21629 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ครู ร.ร.มัธยมวานรนิวาส
499 นายไตรสิทธิ์  ธีระจาตุพัฒน์ 17089 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ครู ร.ร.มัธยมวานรนิวาส
500 นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์ 17088 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ครู ร.ร.มัธยมวานรนิวาส
501 นายมานะ  กลางชมภู 22503 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ครู ร.ร.มัธยมวานรนิวาส
502 นางพัชรินทร์  คณิสาร 21417 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ครู ร.ร.มัธยมวานรนิวาส
503 นายเอกสิทธิ์  ไตรธิเลน 20322 ตําบลวานรนิวาส ผอ.ร.ร.บ้านสุวรรณคีรี
504 นายพรมมา  นามจันโท 22434 ตําบลวานรนิวาส ครู ร.ร.บ้านหินเหิบ
505 นายสุวัฒน์  ทองประเสริฐ 9568 ตําบลวานรนิวาส ครู ร.ร.บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
506 นายศิริโรจน์  วะชุม 9430 ตําบลวานรนิวาส ครู ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บํารุง)
507 นายเสริมชัย  โพธิ์ไชยรัตน์ 19970 ตําบลวานรนิวาส ผอ.ร.ร.บ้านวังบง
508 นายโกศล  พลเวียง 11009 ตําบลวานรนิวาส ครู ร.ร.บ้านปลาหลาย
509 นางลักขณาพรรณ  ต้นเจริญกิจ 17099 ตําบลวานรนิวาส ครู ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บํารุง)
510 นายประสิทธิ์  พิมพิสาร 22439 ตําบลคอนสวรรค์ ผอ.ร.ร.บ้านคอนศรีบะสะแบง
511 นางภาวินี  ผิวบุญเรือง 9071 ตําบลธาตุ ผอ.ร.ร.บ้านธาตุตาลเด่ียว
512 นายบดินทร์  นาเมืองรักษ์ 24285 ตําบลธาตุ ครู ร.ร.โนนแต้
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513 นายสิทธิชัย  สิงห์คํา 26171 ตําบลธาตุ ครู ร.ร.บ้านโคกกลาง
514 นายแสวง  แก้วกันหา 22530 ตําบลธาตุ ครู ร.ร.บ้านท่าศรีไคลวิทยาคม
515 นายประยูร  อาจผักปัง 17970 ตําบลธาตุ ครู ร.ร.ธาตุทองอํานวยวิทย์
516 นายวีระศักด์ิ  จันทร์ต้ือ 18306 ตําบลศรีวิชัย ผอ.ร.ร.บ้านดอนแดง
517 นายชาติชาย  วารีย์ 18088 ตําบลศรีวิชัย ครู ร.ร.บ้านแก้ง
518 นายไพบูลย์  นามวงษา 10858 ตําบลศรีวิชัย ครู ร.ร.บ้านโคกสะอาด
519 นายชัยณรงค์  วงศ์สง่า 20952 ตําบลเด่ือศรีคันไชย ผอ.ร.ร.ชุมนุมบ้านโพธิ์ตาก
520 นายปฏิวัตร  นารินรักษ์ 21670 ตําบลเด่ือศรีคันไชย ผอ.ร.ร.บ้านยางคํา
521 นายวีระชัย  จักรไชย 21544 ตําบลเด่ือศรีคันไชย ผอ.ร.ร.บ้านเด่ือศรีคันไชย
522 นายทรงชัย  จันทประสาร 22378 ตําบลคูสะคาม ครู ร.ร.บ้านคําเจริญ
523 นายสมอ  น่ิมมา 13826 ตําบลคูสะคาม ครู ร.ร.บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
524 นายอัมพร  สารโภคา 14872 ตําบลอินทร์แปลง ครู ร.ร.บ้านโคกก่องคูสะคาม
525 นายกําจัด  แสนเสน 21751 ตําบลกุดเรือคํา ครู ร.ร.บ้านกุดเรือคํา
526 นายนรินทร์  อุปจันโท 25355 ตําบลกุดเรือคํา ครู ร.ร.บ้านกุดเรือคํา
527 นายณัฐวุฒิ  อุดมแสน 24904 ตําบลกุดเรือคํา รอง ผอ.ร.ร.กุดเรือคําพิทยาคาร
528 น.ส.ประพิณ  ใครลามเมา 15137 ตําบลหนองแวงใต้ ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวง
529 นายจํารัส  สิงห์คาม 18820 ตําบลหนองแวงใต้ ผอ.ร.ร.บ้านโพนสวาง
530 นายประพรชัย  ฮาบเมืองซอง 23076 ตําบลหนองแวงใต้ ครู ร.ร.บ้านโนนเจริญศิลป์
531 นายวีระวัฒน์  ทอนฮามแก้ว 15430 ตําบลหนองแวงใต้ ครู ร.ร.บ้านวังเย่ียม
532 นายกมลภพ  พินิจมนตรี 24036 ตําบลหนองแวง ครู ร.ร.บ้านห้วยหิน
533 นางนิวาส  บุษบงค์ 8856 ตําบลหนองแวง ครู ร.ร.บ้านห้วยหินลาด
534 นายสุริยา  ศรีทุมมา 24111 ตําบลหนองสนม ครู ร.ร.ภูดินแดงวิทยา
535 นางรัศมี  อวนป้อง 26985 ตําบลหนองสนม ครู ร.ร.บ้านบะป่าคา
536 นายไพวัน  ไขลาเมา 15266 ตําบลหนองสนม ผอ.ร.ร.บ้านโพนแพง
537 นายอภิชาติ  กุลอัก 22608 ตําบลหนองสนม ผอ.ร.ร.บ้านนํ้าบุ้น
538 นายไพบูลย์  กุลอัก 10418 ตําบลหนองสนม ผอ.ร.ร.บ้านก่อ
539 นายศักด์ินรินทร์  ผาอินทร์ 14883 ตําบลหนองสนม ผอ.ร.ร.บ้านหนองสนม
540 นายอภัย  ปังอุทา 23427 ตําบลนาซอ ครู ร.ร.บ้านนาซอ
541 นายสกล  ช่วยรักษา 25227 ตําบลนาซอ ครู ร.ร.บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
542 นายเติมศักด์ิ  หอมเอื้อม 24399 ตําบลขัวก่าย ครู ร.ร.บ้านขัวก่าย
543 นายจําเนียร  พลศรีดา 13508 ตําบลขัวก่าย ครู ร.ร.บ้านวังเวิน
544 นายอนันต์  เกตุวงษา 12119 ตําบลขัวก่าย ครู ร.ร.บ้านขาม
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545 นายพนม  ธุระนนท์ 25622 ตําบลนาคํา ผอ.ร.ร.บ้านหนองม่วง
546 นายบุญเลิศ  ดอนงัน 6486 บํานาญอําเภอเจริญศิลป์ ข้าราชการบํานาญ
547 นายนิรุธ  จันทะงาม 7387 บํานาญอําเภอเจริญศิลป์ ข้าราชการบํานาญ
548 นายณฐ  ฝุ่นเงิน 5926 บํานาญอําเภอเจริญศิลป์ ข้าราชการบํานาญ
549 นายเสาร์  วงศ์กระจ่าง 16531 บํานาญอําเภอเจริญศิลป์ ข้าราชการบํานาญ
550 นายศิลป์  คําธิมา 9181 บํานาญอําเภอเจริญศิลป์ ข้าราชการบํานาญ
551 นายจินดา  สายคํา 16652 ตําบลเจริญศิลป์ ผอ.ร.ร.อนุบาลเจริญศิลป์
552 นายตรีชนนท์  แสนอุบล 22886 ตําบลเจริญศิลป์ ผอ.ร.ร.เจริญศิลป์ศึกษา
553 นายสุจินดา  เอ้มะราช 20786 ตําบลเจริญศิลป์ ผอ.ร.ร.บ้านนาดี
554 นายประภาส  กาญจนกัณโห 15504 ตําบลเจริญศิลป์ ครู ร.ร.บ้านกุดนาขาม
555 นายพุทธา  คุณมี 8013 ตําบลโคกศิลา ผอ.ร.ร.บ้านโคกศิลา
556 นายชายชาญ  อิ่มรักษา 22428 ตําบลโคกศิลา ผอ.ร.ร.บ้านหนองทุ่มหนองโจด
557 นายทศพล  มีพรหม 23497 ตําบลทุ่งแก ครู ร.ร.บ้านหนองแสง
558 นางดวงใจ  อินหา 20857 ตําบลทุ่งแก ครู ร.ร.บ้านดอนชัยวิทยา
559 นายโยธิน  เขียววิชัย 21749 ตําบลบ้านเหล่า ผอ.ร.ร.บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)
560 นายอิศรางกูร  บุตรวิชา 20708 ตําบลบ้านเหล่า ผอ.ร.ร.บ้านเหล่าบ้านถ่อน
561 นายวิษณุ  ผ่องแผ้ว 23535 ตําบลบ้านเหล่า ครู ร.ร.บ้านหนองแวงน้อย
562 นายธนบดี  อินลี 21606 ตําบลบ้านเหล่า ผอ.ร.ร.บ้านโพนบกหนองผือ
563 นายไชยวัษฐ์  ศรีสาคร 22134 ตําบลบ้านเหล่า ผอ.ร.ร.บ้านดงบาก
564 นายอภิชาติ  หงษ์ภู 24747 ตําบลหนองแปน ครู ร.ร.บ้านหนองแปน
565 นายวานิชย์  สาขามุละ 10553 ตําบลหนองแปน ผอ.ร.ร.บ้านดงสง่า
566 นายศุภวุฒิ  พิมกินรีย์ 14543 ตําบลหนองแปน ผอ.ร.ร.บ้านนาสีนวล
567 นายสวาง  จิตอามาตย์ 8010 บํานาญอําเภอบ้านม่วง ข้าราชการบํานาญ
568 นายยรรยง  เฮียงราช 6773 บํานาญอําเภอบ้านม่วง ข้าราชการบํานาญ
569 นายสุรเนตร  ชรินทร์ 16558 บํานาญอําเภอบ้านม่วง ข้าราชการบํานาญ
570 นายบุญรักษ์  พรหมทา 16035 บํานาญอําเภอบ้านม่วง ข้าราชการบํานาญ
571 นายวิโรจน์  ย่ีขอ 14259 บํานาญอําเภอบ้านม่วง ข้าราชการบํานาญ
572 นายยศ  พงษ์ถาวร 14709 บํานาญอําเภอบ้านม่วง ข้าราชการบํานาญ
573 นายบุญญรัตน์  ทุมชาลี 26641 บํานาญอําเภอบ้านม่วง ข้าราชการบํานาญ
574 นายมนู  เมืองมุงคุณ 17815 บํานาญอําเภอบ้านม่วง ข้าราชการบํานาญ
575 นายเจษฎา  ศรีประทุมวงค์ 23559 ตําบลม่วง ครู ร.ร.อนุบาลบ้านม่วง
576 นายชัยพงษ์  เชื้อวังคํา 16275 ตําบลม่วง ช่างไม้ ร.ร.อนุบาลบ้านม่วง
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577 นายนําโชค  สุทธิเสน 4466 ตําบลม่วง ครู ร.ร.อนุบาลบ้านม่วง
578 นายศุภชัย  สายเย็น 17400 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ผอ.ร.ร.บ้านม่วงพิทยาคม
579 น.ส.วราภรณ์  ปัญเศษ  23643 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ครู ร.ร.บ้านม่วงพิทยาคม
580 นายอัฏฐวิวัฒน์  คําธะณี 26918 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ครู ร.ร.บ้านม่วงพิทยาคม
581 นายสุริเยนทร์  วงศ์ภาคํา 11694 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม รอง ผอ.ร.ร.บ้านม่วงพิทยาคม
582 นายวิรัตน์  แง่พรหม 18609 ตําบลมาย ครู ร.ร.นาจานกล้วยน้อย
583 นายปัญจา  พุทธนาวงค์ 22243 ตําบลบ่อแก้ว ครู ร.ร.บ้านหว้านสหวิทยา
584 นายวิทยา  ตุจันทร์โต 10206 ตําบลบ่อแก้ว ครู ร.ร.บ้านสร้างแก้ว
585 นายพีระพงษ์  อินทรสันต์ิ 17931 ตําบลบ่อแก้ว ครู ร.ร.บ้านคําภูทอง
586 นายพงศ์ประดิฐ  ธนันท์นิธิ 17211 ตําบลโนนสะอาด ครู ร.ร.บ้านพุทธรักษา
587 นายสมพงษ์  แสนโคตร 22449 ตําบลโนนสะอาด ผอ.ร.ร.บ้านโนนสะอาดนาเหมือด
588 นายเปลุวัฒน์  เกื้อหนองขุ่น 25763 ตําบลดงหม้อทองใต้ ครู ร.ร.ขาวสง่าเจริญวิทย์
589 นายนิรันดร์  สันทา 22286 ตําบลดงหม้อทองใต้ ครู ร.ร.บ้านด่านสมบูรณ์
590 นายสะอาด  เจริญชัยไธสงค์ 23861 ตําบลดงหม้อทองใต้ รอง ผอ.ร.ร.บ้านดงหม้อทอง
591 นายสมเดช  สุขสาลี 18434 ตําบลดงหม้อทอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองท่มท่ากระดัน
592 นายสุพจน์  แสนเรียน 23913 ตําบลดงหม้อทอง ครู ร.ร.บ้านดงห้วยเปลือย
593 นายชูชาติ  จําปาเหลือง 22599 ตําบลหนองกวั่ง ครู ร.ร.บ้านนาดูนนาดี
594 นายพิมนต์  ศรีสําอางค์ 23638 ตําบลหนองกวั่ง ผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์ชัย
595 นายวรเวช  แง่พรหม 20101 ตําบลหนองกวั่ง ผอ.ร.ร.โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
596 นายเกรียงศักด์ิ  ประณมศรี 14914 ตําบลหนองกวั่ง ครู ร.ร.บ้านบ่อแดง
597 นายถวัลย์  ฟองอ่อน 21516 ตําบลหัวยหลัว ครู ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยหลัว
598 นายสมเกียรติ  ศรีบุญลือ 18535 ตําบลหัวยหลัว ครู ร.ร.บ้านห้วยทราย
599 นายนิรันดร์  นันทะศรี 14593 ตําบลดงเหนือ ผอ.ร.ร.บ้านดงเหนือ
600 นายสิริวัฒน์  พงษ์สระพัง 24166 ตําบลดงเหนือ ครู ร.ร.คํายางพิทยาคม
601 นายวีระศักด์ิ  บัวพุธ 16194 ตําบลดงเหนือ ช่างไฟฟ้า ร.ร.บ้านดอนแดงคําอ้อ
602 นายสันติ  อุสุมสารเสวี 6437 บํานาญอําเภอคําตากล้า ข้าราชการบํานาญ
603 นายบุญมา  วงศ์กลุ่ม 2242 บํานาญอําเภอคําตากล้า ข้าราชการบํานาญ
604 นายกมล  แก้วนา 10681 บํานาญอําเภอคําตากล้า ข้าราชการบํานาญ
605 นายเผด็จ  นามวงศ์ษา 16346 ตําบลคําตากล้า ครู ร.ร.คําตากล้าราชประชาสงเคราะห์
606 นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ 23984 ตําบลคําตากล้า รอ.ผอ.ร.ร.คําตากล้าราชประชาสงเคราะห์
607 นายพงศกร  ต้นภูบาล 22925 ตําบลคําตากล้า ผอ.ร.ร.บ้านหนองพอกน้อย
608 น.ส.ณัฐชาสกุล  เกษรศรี 23051 ตําบลคําตากล้า ผอ.ร.ร.อนุบาลคําตากล้า
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609 นายพรหมมา  อินธิปีก 8909 ตําบลนาแต้ รอง ผอ.ร.ร.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
610 นายอดิศร  ไชยเทพ 23276 ตําบลนาแต้ ครู ร.ร.บ้านหนองแสงดงอีบ่าง
611 นายประจักษ์  แสนพันนา 18604 ตําบลนาแต้ ผอ.ร.ร.บ้านสันติสุขสระแก้ว
612 นายเศรษฐศิลป์  อาจสาระมนต์ 25463 ตําบลแพด ผอ.ร.ร.บ้านดงอีด่อย
613 นายปัญญา  พันธ์เสนา 21575 ตําบลแพด ผอ.ร.ร.บ้านกุดจาน
614 นายขจรเดช  ศิริวานก 21548 ตําบลแพด ผอ.ร.ร.แพดพิทยารัตน์
615 นายสุริยา  เอ้มะราช 21257 ตําบลหนองบัวสิม ครู ร.ร.เพียพิทยาพัฒน์
616 นายพงษ์ปกรณ์  อินธิปีก 25424 ตําบลหนองบัวสิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวสิม
617 นายวิการณ์  แก้วมะ 24627 ตําบลหนองบัวสิม ครู ร.ร.บ้านท่างาม
618 นางนิตยากร  เคนไชยวงศ์ 6981 บํานาญอําเภออากาศอํานวย ข้าราชการบํานาญ
619 นางนงค์ลักษณ์  เสมบุตร์ 16429 บํานาญอําเภออากาศอํานวย ข้าราชการบํานาญ
620 น.ส.มยุรี  แง่มสุราช 6432 บํานาญอําเภออากาศอํานวย ข้าราชการบํานาญ
621 นายมานะกิต  แง่มสุราช 4836 บํานาญอําเภออากาศอํานวย ข้าราชการบํานาญ
622 นายมาโนชญ์  ปัญญาประชุม 3856 บํานาญอําเภออากาศอํานวย ขา้ราชการบํานาญ
623 นายบุญเฮือง  แก้วฝ่าย 10464 บํานาญอําเภออากาศอํานวย ข้าราชการบํานาญ
624 นายทรัพย์  ประสงค์ดี 7945 บํานาญอําเภออากาศอํานวย ข้าราชการบํานาญ
625 นายยุทธนา  เหง้าน้อย 11098 บํานาญอําเภออากาศอํานวย ข้าราชการบํานาญ
626 นายศิริพงศ์  เคนไชยวงศ์ 1840 บํานาญอําเภออากาศอํานวย ข้าราชการบํานาญ
627 นายดุสิต  อัครจันทร์ 3733 บํานาญอําเภออากาศอํานวย ข้าราชการบํานาญ
628 นายดนตรี  งาสิทธิ์ 15926 โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา ครู ร.ร.อากาศอํานวยศึกษา
629 นายสดใส  ขันตะราช 18760 โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา ครู ร.ร.อากาศอํานวยศึกษา
630 นายปัญญา  ไชยศรี 20195 โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา รอง ผอ.ร.ร.อากาศอํานวยศึกษา
631 นายพุทธพิธพร  คําเกาะ 20631 โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา ครู ร.ร.อากาศอํานวยศึกษา
632 นายภูวดล  ถวิลคํา 21880 โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา ครู ร.ร.อากาศอํานวยศึกษา 
633 นายวิฑูรย์  ไชยปัญหา 9647 ตําบลอากาศ ครู ร.ร.บ้านหนองตาไก้
634 นายสุขสันต์  หัตถสาร 11898 ตําบลอากาศ ครู ร.ร.บ้านอากาศ
635 นายเฮ็ง  งิ้วไชยราช 17930 ตําบลอากาศ ผอ.ร.ร.บ้านนายอ 
636 น.ส.ศิริพันธุ์  จําปามูล 9898 ตําบลอากาศ ครู ร.ร.บ้านอากาศ
637 นายไมตรี  สัพโส 22826 ตําบลโพนแพง ผอ.ร.ร.บ้านคึม
638 นายไพศรี  งาสิทธิ์ 11566 ตําบลโพนแพง ครู ร.ร.ชุมชนบ้านกลางนาโน
639 นายวิทยาลงกรณ์  ชูพันธ์ 23339 ตําบลโพนแพง ครู ร.ร.บ้านเซือม
640 นายชัยประสิทธิ์  เพริศแก้ว 21068 ตําบลวาใหญ่ ผอ.ร.ร.บ้านโคกไม้ล้ม
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641 นายทองพัน  อวนป้อง 10069 ตําบลวาใหญ่ ครู ร.ร.บ้านหนองบัวแดง
642 นายปราโมทย์  แก้วฝ่าย 23263 ตําบลโพนงาม ครู ร.ร.บ้านเสาวัด
643 นายจงจิตร  คิดโสดา 20947 ตําบลโพนงาม ครู ร.ร.โพนงามศึกษา
644 นายนีรภัย  คิดโสดา 18401 ตําบลโพนงาม ครู ร.ร.โพนงามศึกษา
645 นายวีระศักด์ิ  เดชขันธ์ 24593 ตําบลโพนงาม ครู ร.ร.บ้านดงสาร
646 นายหนูใจ  ทมถา 14536 ตําบลโพนงาม ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านโพนงาม
647 นายธนิก  เหลาแก้ว 22638 ตําบลท่าก้อน ผอ.ร.ร.ท่าสงครามวิทยา
648 ว่าท่ี ร.ต.ชาญวิทย์  เคนไชยวงศ์ 21333 ตําบลท่าก้อน ผอ.ร.ร.บ้านดอนแดง
649 นายทรง  งิ้วไชยราช 14423 ตําบลท่าก้อน ผอ.ร.ร.บ้านท่าควาย
650 นายเมธา  ปัญญารัตน์ 10827 ตําบลสามัคคี ผอ.ร.ร.บ้านหนองสามขา
651 นายปิติศักด์ิ  เสวาภพ 20993 ตําบลสามัคคี ครู ร.ร.บ้านถ้ําเต่า
652 นายชัดเจน  กุลอัก 17301 ตําบลบะหว้า ผอ.ร.ร.บ้านบะยาว
653 นายแดนไพร  สีมาคาม 21804 ตําบลบะหว้า ผอ.ร.ร.บ้านวังม่วง
654 นายจอมใจ  บุญสินชัย 20030 ตําบลนาฮี ผอ.ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
655 นายโกญจนาท  ใจซ่ือ 22039 ตําบลนาฮี ครู ร.ร.บ้านนากะทาด
656 นายวีระชน  ธิมะสาร 6803 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 ประธานกรรมการ
657 นายสาทิน  ไชยรา 8349 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 กรรมการดําเนินการ
658 นายผดุง  ประพันธ์ 11577 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 กรรมการดําเนินการ
659 นายศักด์ิชัย  อาแพงพันธ์ 8213 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 กรรมการดําเนินการ
660 นายบุญธรรม  ลือชัย 14727 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 กรรมการดําเนินการ
661 นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์ 15077 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 กรรมการดําเนินการ
662 นายยุทธศาสตร์  พรหมภักดี 6884 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 กรรมการดําเนินการ
663 นายไข  จันโท 11143 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 กรรมการดําเนินการ
664 นายประริภันณ์  ธรรมทาทอง 18173 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 กรรมการดําเนินการ
665 นายเกรียงศักด์ิ  พละไกร 17006 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 กรรมการดําเนินการ
666 นายโสภา  กากะทุม 9440 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 ผู้ตรวจสอบกิจการ
667 นายพิษณุ  อุ่นคํา 11253 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 ผู้ตรวจสอบกิจการ
668 นายอํานวย  เหลาคม 21976 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 ผู้ตรวจสอบกิจการ
669 นายปรเมศวร์  ไชยเชษฐ์ 21025 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 ผู้ตรวจสอบกิจการ
670 นายไพรบ  บุตรแสง 7864 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 กรรมการสรรหาประจําสหกรณ์
671 นายจักรกริช  ผาอินทร์ 16231 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 กรรมการสรรหาประจําสหกรณ์
672 นายสมัย  แสงวงค์ 20055 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 กรรมการสรรหาประจําสหกรณ์
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673 นายปัญญาฤทธิ์  โพธิราช 8068 เป็นโดยตําแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65(3)วรรค 4 กรรมการสรรหาประจําสหกรณ์


