
ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

1 นายพิชัย อาสนทอง 8604 วิทยาลัยเกษตรฯ

2 นายวีระศักดิ์ บุตรโคษา 11640 วิทยาลัยเกษตรฯ

3 นางมารยาท วังคีรี 6613 วิทยาลัยเกษตรฯ

4 นางนงนุช เหมนิธิ 648 วิทยาลัยเทคนิค

5 นายพินิจ บุญกวาง 3931 วิทยาลัยเทคนิค

6 นายชํานาญ อยูแพ 17316 วิทยาลัยเทคนิค

7 นายอนนท บุญชวยเหลือ 7506 วิทยาลัยสารพัดชาง

8 นายบุญสง จําปาบรรพ 988 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป

9 นายสมัย แสงใส 12806 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน

10 นายธีระ นามมีฤทธิ์ 4554 วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

1 นางพวงเพชร จันทาบุตร 9401 บํานาญเทศบาล

2 นางพรสวรรค แสงเลิศ 17796 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

3 นางวันเพ็ญ สายทอง 11237 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

4 นายวชิรพล ปากอุตสาห 23796 ร.ร.เทศบาล 3

5 นางสวางจิตร วิเศษ 17249 ร.ร.เทศบาล 7

เขต 1  สถาบันการอาชีวศึกษา  จํานวน  10  คน

เขต 2  เทศบาล - มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  จํานวน  5  คน

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

เร่ือง  รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2561

                     ตามที่คณะกรรมการไดประชุมประจําเดือนธันวาคม คร้ังที่ 13/2561 เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2561

....................................

เร่ือง  การกําหนดอัตราสวนการเลือกผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2561  ที่ประชุมไดมีมติ

เปนเอกฉันท ใหเปนไปตามระเบียบสมาคมฯ วาดวยผูแทนสมาชิก พ.ศ.2560

                     บัดนี้  การพิจารณาคัดเลือกผูแทนสมาชิกไดเสร็จเรียบรอยแลว  จีงขอประกาศรายช่ือผูที่ผาน

การคัดเลือกจํานวนทั้งส้ิน  200  คน  ดังตอไปนี้



ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

1 นางมะลิจันทร สีสม 3667 บํานาญ ร.ร.อุดรพิทยานุกูล

2 นายสมภพ บุญเชียงมา 8806 ร.ร.บานหนองไฮ 

3 นางลําไย นามวงษา 22594 ร.ร.บานกกสะทอน

4 นางพัชนี ใจไวย 2673 ร.ร.อุดรพิทยานุกูล

5 นายสุชาติ เข็มทอง 179 ร.ร.อนุบาลอุดรธานี

6 นางวิไลลักษณ ทองยืน 3991 ร.ร.บานจั่นศรีวิไล 

7 นางจุฑาพร หลาบุญมา 7413 บํานาญ ร.ร.สตรีราชินูทิศ

8 นางสรวงอุษา บุญปญญโรจน 22635 สพป.อด.เชต 1

9 นายวิทยชัย ลอมวงศ 16944 ร.ร.บานหนองขุนเหลาหลักวิทยา

10 นายวิเชียร แกวบุญศรี 11355 ร.ร.บานนาคลอง

11 นายสมชาย แคลวอาวุธ 10296 ร.ร.บานคํากล้ิง

12 นายชูพงษ ศรีแกว 9942 บํานาญประถม อ.เมือง 1

13 นางวราภรณ ธนะเวช 9438 บํานาญประถม อ.เมือง 1

14 นางจารุนีล ทิพยทอง 23853 บํานาญประถม อ.เมือง 1

15 นายศรายุทธ สินธุพันธ 3438 บํานาญ สพม.20

16 นางวิมล คํามุกชิก 5423 ร.ร.บานหมากแขง

17 นางอนงค สิทธิมาตย 2283 สพม.20

18 นายสมยศ อุยตระกูล 9652 บํานาญประถม อ.เมือง 1

19 นายสมชาย ดอนสมพงษ 2574 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

20 นายโสภณ กลับแปน 8953 ร.ร.อุดรพิทยานุกูล

ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

1 นายทวี ไชยฮอย 1042 ร.ร.ประจักษศิลปาคาร  

2 นางปรียาลักษณ อินทชัย 17387 ร.ร.บานพรานเหมือน 

3 นายประจักษ นอยอุน 8951 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 92

4 นายสันต ละดาดาษ 23335 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 92

5 นายแสงรัตน เจียระนัยศิลาวงษ 9557 ร.ร.บานหนองหวาหนองไผ  

6 นางอรชร จันดาเบา 5412 ร.ร.บานหนองบุนาหลํ่า

7 นางเฉลิมศรี เครือเนตร 10417 ร.ร.บานบอนอยประชาสรรค 

8 นายอิทธิพล เหล็กกลา 25251 ร.ร.อุดรพิชัยรักษพิทยา

เขต 3  อ.เมือง 1  จํานวน  20  คน

เขต 4  อ.เมือง 2  จํานวน  15  คน
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ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

9 นายพุทธิชัย วัลคํา 11560 ร.ร.บานเชียงยืน

10 นายวิเชียร อุนแกว 5255 บํานาญประถม อ.เมือง 2

11 นายสุวัฒน วัฒนวิเชียร 23839 บํานาญ มัธยม อ.เมือง 2

12 นายวินัย ดอนโคตรจันทร 5394 ร.ร.บานเล่ือม

13 นายวีระ ชานนตรี 5374 ร.ร.บานเล่ือม 

14 นางณิชชา บุญเรืองศรี 5853 บํานาญประถม อ.เมือง 2

15 นายบุญเพิ่ม นามภูมี 15307 ร.ร.บานทาตูมดงสะพัง

ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

1 นายอังคาร พึ่งพา 401 ร.ร.บานสรางหลวงสรางคํา อ.เพ็ญ

2 นายมงคล ทบพักตร 18086 ร.ร.บานสะอาดนาพัง อ.เพ็ญ

3 นายบด ชาวสุรินทร 4187 บํานาญประถม อ.เพ็ญ

4 นายสงา อินทรกอง 4178 บํานาญประถม อ.เพ็ญ

5 นายสังวาลย สระศรี 12788 ร.ร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล อ.เพ็ญ

6 นายประสิทธิ์ บุญภา 4189 ร.ร.บานทอนดอนยาว อ.เพ็ญ

7 นายสมนึก ศรีปะโค 7878 ร.ร.บานหนองกุง อ.เพ็ญ

8 นายวิรุฬห สระแกว 2112 ร.ร.บานนาบัว อ.เพ็ญ

9 วาที่ ร.ต.คําพอง สวางศรี 8409 ร.ร.บานเตาไห อ.เพ็ญ

10 นายอําพล เจริญรักษ 21581 ร.ร.บานศรีบุญเรือง อ.เพ็ญ

11 นายฉลอง เกษนัส 7578 บํานาญประถม อ.สรางคอม

12 นายเสกสันต สิงหสัตย 3793 บํานาญประถม อ.สรางคอม

13 นายสมควร โพธิ์ทิพย 6737 ร.ร.บานนาน้ําชุม อ.สรางคอม

14 นางสุรีรัตน จันทรศรีชา 1446 ร.ร.อนุบาลสรางคอม อ.สรางคอม

15 นายไพรวงศ ปญญาภา 905 บํานาญประถม อ.เพ็ญ

ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

1 นางสาวนิตยาวัลย วงษชาลี 24147 ร.ร.อนุบาลหนองวัวซอ

2 นายผดุง ทองทัน 3710 ร.ร.บานโคกกองหนองแวงยาว 
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เขต 4  อ.เมือง 2  จํานวน  15  คน

เขต 6  อ.หนองวัวซอ และ บํานาญ  จํานวน  19  คน

เขต 5  อ.เพ็ญ และ อ.สรางคอม  จํานวน  15  คน



ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

3 นายยุทธศิลป ผาอํานาจ 25488 ร.ร.บานหมากหญา 

4 นางลําพูน กวยเงิน 16597 ร.ร.รัฐประชา 509 

5 นายไชยโย เกาะแกว 2369 ร.ร.บานหนองแวงจุมพล 

6 นายประชุมไพร ทองเมือง 948 ร.ร.บานดงบัง 

7 นางวิมลศรี ทองศิริอุบล 347 ร.ร.หนองวัวซอพิทยาคม 

8 นายคําเข่ือน อิ่มใจ 2404 บํานาญมัธยม อ.หนองวัวซอ

9 นายเชวงศักดิ์ ทองดี 12732 บํานาญประถม อ.หนองวัวซอ

10 นายชาญชัย ศิริวงศกุล 2394 บํานาญประถม อ.หนองวัวซอ

11 นายถวิล ทิพยจักร 2662 บํานาญ อ.เมือง (เกษียณกอนป 55) 

12 นายทรงวุฒิ บุตรโพธิ์ศรี 316 บํานาญ อ.เมือง (เกษียณกอนป 55) 

13 นางชูจิต บุญลน 20591 บํานาญ อ.เมือง (เกษียณกอนป 55) 

14 นางเสาวนีย ศรีหะไตรย 3984 บํานาญ อ.เมือง (เกษียณกอนป 55) 

15 นางสุวรรธนา ภาโนชิต 9972 บํานาญ อ.เมือง (เกษียณกอนป 55) 

16 นางพูนศรี โคตรบุตร 21115 บํานาญ อ.เมือง (เกษียณกอนป 55) 

17 นางทองริน บงบุตร 7419 บํานาญ อ.เมือง (เกษียณกอนป 55) 

18 นางอัมพร จันทรดวง 5990 บํานาญ อ.เมือง (เกษียณกอนป 55) 

19 นางสาวจรุณี ประเสริฐวงษ 7291 บํานาญ อ.เมือง (เกษียณกอนป 55) 

ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

1 นางอรวรรณ จันทะวงศ 7985 ร.ร.บานนาเพ็ญ อ.กุมภวาป

2 นางณัฐวดี สุธรรมา 24630 ร.ร.โนนสวรรคราษฎรสมบูรณ อ.กุมภวาป

3 นายสมพงษ นาครินทร 5617 ร.ร.บานกุดจิก  อ.กุมภวาป

4 นายประยงค หารินสไล 9915 ร.ร.บานโนนมะขา  อ.กุมภวาป

5 นายสุบรรณ ศิริชนม 835 ร.ร.บานหัวขัวเหมือดแอ อ.กุมภวาป

6 นายประดิษฐ ศิริสุวรรณ 1073 บํานาญประถม อ.ประจักษศิลปาคม

7 นายศุภร บุญราช 319 ร.ร.บานสงเปลือย อ.กุมภวาป

8 นางฉวีวรรณ ศรีพันดอน 9610 ร.ร.อนุบาลกุมภวาป  อ.กุมภวาป

9 นายเกรียงศักดิ์ พิมรินทร 24168 ร.ร.บานเซียบ อ.กุมภวาป

10 นางพิกุล ชาญนรา 360 ร.ร.บานเชียงแหว  อ.กุมภวาป

11 นางสุพัตรา แสงนาค 14129 ร.ร.บานยางหลอ อ.กุมภวาป

เขต 6  อ.หนองวัวซอ และ บํานาญ  จํานวน  19  คน

เขต 7  อ.กุมภวาป และ อ.ประจักษศิลปาคม  จํานวน  19  คน
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ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

12 นายจําเริญ อินทรเอี่ยม 7075 บํานาญประถม อ.กุมภวาป

13 นายศุภชัย โสบุญ 6143 บํานาญประถม อ.กุมภวาป

14 นางแสงเดือน สุขรมย 23774 ร.ร.บานโนนเขวา  อ.กุมภวาป

15 นางชนากานต ธรรมโหร 3029 ร.ร.ดงเมือง อ.กุมภวาป

16 นางขนิษฐา อัครปญญา 10079 ร.ร.อนุบาลกุมภวาป  อ.กุมภวาป

17 นายพัฒนา ศรีโบราณ 1484 ร.ร.อนุบาลประจักษศิลปาคม อ.ประจักษฯ

18 นายอิทธิพล ลงคลัง 9635 ร.ร.บานอุมจาน อ.ประจักษศิลปาคม

19 นายถนัด ตีระมาตย 6179 ร.ร.บานพันดอน อ.กุมภวาป

ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

1 นายสถิตย จันทรโสม 840 บํานาญประถม อ.หนองแสง

2 นางสาววิทยารัตน โคตรนอย 25526 ร.ร.อนุบาลหนองแสง

3 นางมะลิวัลย นามศรี 2794 ร.ร.บานหนองบัว อ.หนองแสง

4 นางประภัสสร ภักสรสิทธิ์ 24165 ร.ร.บานนาฝาย อ.หนองแสง

5 นางเบญจนาถ สุขเกตุ 11200 ร.ร.บานมวงดง อ.โนนสะอาด

6 นางสุจรรยา ศรศิริ 8877 ร.ร.อนุบาลโนนสะอาด

7 นางอุษารัศมี ศรีบุญเรือง 6395 ร.ร.หนองโก อ.โนนสะอาด

8 นางสาวยุพิน โถสูงเนิน 6365 ร.ร.บานโพธิ์ชัยดอกคํา อ.โนนสะอาด

9 นายชูชัย อุดมพงษ 15 ร.ร.อนุบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด

ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

1 นายสมศรี จันทรออน 4553 ร.ร.บานคํานอย อ.วังสามหมอ

2 นายสัญญา ศรีหร่ิง 2879 ร.ร.เลิงถอนโนนสมบูรณ

3 นายอุดม ทองลือ 22917 บํานาญประถม อ.วังสามหมอ

4 นายจรรยาพิสุทธิ์ สิทธิโชติ 18413 ร.ร.บานนาแก อ.วังสามหมอ

5 นายอภิชาติ ศรีสุชาติ 1722 ร.ร.สหราษฎรวิทยานุสรณ  อ.วังสามหมอ

6 นายอนันต เจริญสุข 1338 บํานาญประถม อ.ศรีธาตุ

7 นายสมัย บูชาอินทร 2901 ร.ร.บานตาดราษฎรสมบูรณ อ.ศรีธาตุ

เขต 7  อ.กุมภวาป และ อ.ประจักษศิลปาคม  จํานวน  19  คน
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เขต 8  อ.โนนสะอาด และ อ.หนองแสง  จํานวน  9  คน

เขต 9  อ.ศรีธาตุ และ อ.วังสามหมอ  จํานวน  11  คน



ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

8 นายยงยุทธ สิมพา 1307 ร.ร.บานนายูง อ.ศรีธาตุ

9 นายณรงคชัย สิมพา 18605 ร.ร.บานหนองทม อ.ศรีธาตุ

10 นายประกาย นวะสิมมา 6028 ร.ร.บานกอก อ.ศรีธาตุ

11 นายประยูร กงลา 1319 บํานาญประถม อ.ศรีธาตุ

ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

1 นายผดุงศักดิ์ วันจงคํา 1669 ร.ร.บานกะพี้ อ.หนองหาน

2 นางสาวนิยะดา ผุยพงษ 8532 ร.ร.บานหนองหาน  อ.หนองหาน

3 นางเอมอร ดอกบัวหลวง 3352 ร.ร.บานไทย อ.พิบูลยรักษ

4 นางโสภิตา ไมเศรา 5120 ร.ร.บานผักตบประชานุกูล อ.หนองหาน

5 นางเยาวภา ไชยบุญตา 1695 ร.ร.บานกั้ง  อ.หนองหาน

6 นางศรีสมร สนทา 4233 ร.ร.หนองหานวิทยา  อ.หนองหาน

7 นายองอาจ ศรีปะโค 2700 สพป.อด.เขต 3

8 นายสังคม พรหมแสงใส 7 สพป.อด.เขต 3

9 นายเข็มทอง วิเชียรเครือ 1613 บํานาญประถม อ.หนองหาน

10 นายวิรัช เดชโยธา 17422 บํานาญประถม อ.พิบูลยรักษ

11 นายเชาวฤทธิ์ ทาไครกลาง 1952 บํานาญประถม อ.หนองหาน

12 นายเสกสรรค หนองหารพิทักษ 5053 บํานาญประถม อ.หนองหาน

13 นายเสถียร จันทรรอยเอ็ด 65 บํานาญประถม อ.หนองหาน

14 นายเสถียร ฟูมบุญ 500 บํานาญประถม อ.พิบูลยรักษ

15 นายวิชิต เย่ียมเวหา 1685 บํานาญประถม อ.หนองหาน

16 นางวาสนา พจนา 2444 ร.ร.บานหนองกุง อ.หนองหาน

ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

1 นายจักรวาล สูงหางหวา 21395 ร.ร.บานนาไหม 

2 นายทองเล่ือม อภิรักษ 2538 ร.ร.บานเมืองนาซํา 

3 นายรักเกียรติ หันประดิษฐ 8841 ร.ร.บานดงแสนสุข

4 นายปญญา ไชยสิทธิ์ 12110 ร.ร.บานหนองสวาง

เขต 9  อ.ศรีธาตุ และ อ.วังสามหมอ  จํานวน  11  คน
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เขต 10  อ.หนองหาน และ อ.พิบูลยรักษ จํานวน  16  คน

เขต 11  อ.บานดุง  จํานวน  9  คน



ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

5 นายวีรศักดิ์ พลพินิจ 1391 ร.ร.อนุบาลศรีสุทโธ 

6 นายเดน จันทรจําปา 4358 ร.ร.พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย

7 นายสุรินทร สายตา 22298 บํานาญประถม อ.บานดุง

8 นายศิริพงษ ศิริวงศกุล 2 บํานาญประถม อ.บานดุง

9 นายสมเกียรติ พรมนาไร 6417 ร.ร.บานดงหวาย

ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

1 นายสุเทพ เนียมนาภา 1612 ร.ร.บานโพธิ์เหลาวิชา อ.ทุงฝน

2 นายสุรศักดิ์ กุลวงศ 1604 ร.ร.ชุมชนกุดคา อ.ทุงฝน

3 นายสวิทต พวงดอกไม 6198 ร.ร.อนุบาลกูแกว

4 นายอํานาจ ตั้งพิทักษ 14834 ร.ร.บานคอดอนแคน อ.กูแกว

5 นายบพิตร ทวีทรัพย 5944 บํานาญประถม อ.ไชยวาน

6 นายเจริญ ปารีรัตน 8094 บํานาญประถม อ.ไชยวาน

7 นางลมัยศรี บุญอภัย 3126 ร.ร.เพียปูหนองเรือ อ.ไชยวาน

8 นางนภา ใจวงษ 3140 ร.ร.บานหนองหลัก อ.ไชยวาน

9 นายสุนทร ลาแพงศรี 1694 บํานาญประถม อ.ไชยวาน

ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

1 นายสวาง คุณมี 3417 ร.ร.ชุมชนหินแปลงหินโงมวิทยา อ.กุดจับ

2 นายอภัย เดโชโชติพิพัฒน 17400 ร.ร.บานขา อ.กุดจับ

3 นายทองใหม นินทะการ 16298 ร.ร.บานหวยเชียงหนองอีเบา อ.กุดจับ

4 นายสุพัฒน ชิณโน 1289 บํานาญประถม อ.กุดจับ

5 นายทิวากร คนสันต 5557 ร.ร.นิคมสรางตนเองหวยหลวง 1 อ.กุดจับ

6 นายชัชวาล คงสมบัติ 3387 ร.ร.นิคมสรางตนเองหวยหลวง 2 อ.กุดจับ

7 นายเสนห บุญแสง 3223 ร.ร.บานดงหวาย อ.บานผือ

8 นายบุญเล้ียง วงษแกว 1826 ร.ร.บานหนองกุง อ.บานผือ

9 นายอนันต สีแกว 3180 ร.ร.บานเม็ก อ.บานผือ

เขต 11  อ.บานดุง  จํานวน  9  คน
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เขต 12  อ.ทุงฝน  อ.ไชยวาน และ อ.กูแกว  จํานวน  9  คน

เขต 13  อ.บานผือ และ อ.กุดจับ  จํานวน  18  คน



ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

10 นายสมาน รัตนสุทธิ 18224 ร.ร.บานมวง  อ.บานผือ

11 นายประชิต อาจหาญ 10345 บํานาญประถม อ.บานผือ

12 นายสมดี สมพวงภักดี 1757 บํานาญประถม อ.บานผือ

13 นางแปงหอม คําสา 7790 สพป.อด.เขต 4

14 นางพิสมัย ไชยวงษ 10340 ร.ร.บานหายโศก อ.บานผือ

15 นายอัมพนธ ประพันธ 15799 ร.ร.ดงหมูชัยเจริญ  อ.บานผือ

16 นางสาวภัสฎา ทิศโร 11992 ร.ร.อนุบาลบานผือ  อ.บานผือ

17 นายกมล นามบุญมี 1828 บํานาญประถม อ.บานผือ

18 นางสมจิตร ไพรหลวง 22903 สพป.อด.เขต 4

ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

1 นายอุฬาร ชวยแกว 24632 ร.ร.บานปากเจียงโนนทอง อ.นายูง

2 นายอุดม โทนไทย 5182 ร.ร.บานปากเจียงโนนทอง อ.นายูง

3 นายประดิษฐ อําไพ 8475 ร.ร.บานเทพประทาน อ.น้ําโสม

4 นายจีระพงษ บุพตา 5156 ร.ร.บานนาวัง อ.น้ําโสม

5 นางปทมา จิตรแกว 479 บํานาญประถม อ.น้ําโสม

6 นายพรชัย กําเนิดกาลึม 5283 บํานาญประถม อ.น้ําโสม

ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

1 นางพัชรา กระจายศรี 594 สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

2 นางจีระประภา สุทธิดี 17 สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

3 นางสาวทองมวน สาริโส 435 สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

4 นางกินรอน ศรีนาค 263 สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

5 นายประดิษฐ โพธิ์สีดา 267 สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

6 นางสาริศา ธาตุทําเล 224 สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

7 นายบุญบรรจบ ชินติวงค 6756 พิเศษ - กรุงไทยฯ 

8 ผศ.ศุภศักดิ์ บุตรดีสุวรรณ 8 พิเศษ - กรุงไทยฯ 

9 นายจอมศิลป ชาฎา 3529 พิเศษ - นําสงเอง 

เขต 13  อ.บานผือ และ อ.กุดจับ  จํานวน  18  คน
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เขต 14  อ.น้ําโสม และ อ.นายูง  จํานวน  6  คน

เขต 15  สหกรณฯ  พิเศษ - นําสงเอง , พิเศษ - กรุงไทยฯ  จํานวน  19  คน



ลําดับที่ ช่ือ สกุล เลข ส.ส.อด. หนวยงาน/สังกัด

10 นางสมบูรณ บริพรรณ 147 พิเศษ - นําสงเอง 

11 นางนวลนภา คูหาทอง 6704 พิเศษ - นําสงเอง 

12 นายวสันต ทองถวิล 385 พิเศษ - นําสงเอง 

13 นางสมศรี จิ่มอาษา 246 พิเศษ - นําสงเอง 

14 นางประภัสสร ศิริธร 9021 พิเศษ - นําสงเอง 

15 นางอํานวย เจริญขวัญเมือง 3364 พิเศษ - นําสงเอง 

16 นายธีรวุฒิ พรมแพงดี 25483 พิเศษ - นําสงเอง 

17 นางสมนึก ศรีพิมพมาตย 7486 พิเศษ - นําสงเอง 

18 นางเฉลิมรัตน ศรีหาวงษ 5867 พิเศษ - นําสงเอง 

19 นายนราชัย โคตรทะจักร 8915 พิเศษ - นําสงเอง 

                นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

               ประกาศ  ณ  วันที่ 21  มกราคม พุทธศักราช  2562

                                               (นายประเยียน  สงเสริม)
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เขต 15  สหกรณฯ  พิเศษ - นําสงเอง , พิเศษ - กรุงไทยฯ


