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ท่ี  สอ.ชย. 2765 / 2561 

                  19  พฤศจิกายน  2561 

เร่ือง ขอเชิญเขา้รับการอบรมสัมมนาสมาชิกใหม่ 

เรียน สมาชิกใหม่  เขต 2  (สมคัรสมาชิก ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ก าหนดการ  จ านวน  1  แผน่ 
 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ  ากัด  ก าหนดจัดโครงการให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ 
ประจ าปีทางบญัชี 2562 เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ  อุดมการณ์ของสหกรณ์  สิทธิ หน้าท่ี  
ของสมาชิก  การใหบ้ริการและสวสัดิการท่ีสมาชิกสหกรณ์ไดรั้บ  รวมถึงการวางแผนทางการเงินส าหรับ
สมาชิกสหกรณ์  โดยก าหนดจดัการอบรม ในวนัเสาร์ ท่ี 24 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.00 – 12.00  น.                       
ณ  หอประชุมโรงเรียนภูมิวิทยา  อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชัยภูมิ จึงขอเชิญท่านเขา้ร่วมการอบรมสัมมนา            
ในวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว   
  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

       (นายประสงค ์ พรโสภิณ) 
                                      ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั 
 
 
 
ฝ่ำยอ ำนวยกำร  
โทร.  0-4481-5222  ต่อ  32, 33 
โทรสาร.   0-4481-5234    
 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
โครงกำรพฒันำสมำชิกใหม่  ประจ ำปีทำงบัญชี  2562 

วนัเสำร์  ที ่ 24  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561 
ณ  หอประชุมโรงเรียนภูมวิทิยำ  อ ำเภอภูเขยีว  จังหวดัชัยภูม ิ

----------------------------------------------------------- 
 
 

วนัเสำร์  ที ่24 พฤศจิกำยน 2561  
เวลา  08.00 – 08.45  น.   -  ลงทะเบียน  
เวลา  08.45 – 10.00  น.   -  พิธีเปิดการอบรมโครงการพฒันาสมาชิก ประจ าปีทางบญัชี  

   2562 และบรรยายพิเศษ โดย นายประสงค ์ พรโสภิณ   
    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั 

เวลา  10.00 – 11.00  น.   -  หลกัการ  อุดมการณ์  และสิทธิหนา้ท่ีของสมาชิกสหกรณ์  
   การใหบ้ริการ และสวสัดิการท่ีสมาชิกไดรั้บจากสหกรณ์  
   โดย นายปรีดา  หาญพยคัฆ ์ ผูจ้ดัการ 

เวลา  11.00 – 11.45  น.   -  การวางแผนการเงิน โดย คณะกรรมการ และผูจ้ดัการ 
   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั 

เวลา  11.45 – 12.00 น.  -  ประเมินผลโครงการ และปิดโครงการ 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
หมำยเหตุ    -  ก าหนดการน้ีอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
  -  เวลา  10.30 – 10.40  น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนสมาชิกสมคัรใหม่ เดือน ต.ค.60 - ก.ย.61  เขต  2 

ที ่ ช่ือ-สกลุ เลขทะเบียน สังกดั หน่วย 

1 นายสีลา  เสโส 35556 ร.ร.ศรีแกง้คร้อ แกง้คร้อ 

2 นางสาวขวญัปวณ์ี  บวัค า 35961 ร.ร.ศรีแกง้คร้อ แกง้คร้อ 
3 นางสาวเบญจพร  พงษะพงั 36034 ร.ร.ศรีแกง้คร้อ แกง้คร้อ 

4 นางสาวลดัดาวลัย ์ พงคอ์ุทธา 35962 ร.ร.บา้นภูดิน แกง้คร้อ 
5 นางสาววริาภรณ์  ชาวประพนัธ์ 35963 ร.ร.บา้นแกง้-โนนสม้กบ แกง้คร้อ 

6 นายศิวกรณ์  เดชมนตรี 36035 ร.ร.บา้นนาหนองทุ่ม แกง้คร้อ 

7 นางฉลอง  แผน่เงิน 36036 ร.ร.บา้นโคกงาม แกง้คร้อ 
8 นางวาสิฏฐี  กนัตี 35805 ร.ร.บา้นตลุกหิน แกง้คร้อ 

9 นางสาวสุมารินทร์  สามารถกลุ 35964 ร.ร.บา้นหนองแวง แกง้คร้อ 
10 นางสาวภทัรานิษฐ ์ ศิริบติั 35965 ร.ร.บา้นหนองแวง แกง้คร้อ 

11 นางสาววนิดา  ลอยอากาศ 35966 ร.ร.บา้นหนองแวง แกง้คร้อ 
12 นางสาวรัชดาพร  จนัทจิตต ์ 36098 ร.ร.บา้นเซียมป่าหมอ้ แกง้คร้อ 

13 นายวโิรจน ์ สิทธิโคตร 36228 ร.ร.บา้นหนองมะเขือ-หนองตานา แกง้คร้อ 

14 นายสมภาพ  บุญโส 36229 ร.ร.บา้นหนองมะเขือ-หนองตานา แกง้คร้อ 
15 นางสาวศรวณีย ์ ถามูลเรศ 36230 ร.ร.บา้นหนองมะเขือ-หนองตานา แกง้คร้อ 

16 นายจตุพล  สุนนท ์ 35869 ร.ร.บา้นหนองสงัข ์ แกง้คร้อ 
17 นางพชัราวรรณ  อนงัคพนัธ ์ 36099 ร.ร.หนองแตว้รวทิย ์ แกง้คร้อ 

18 นางสาวเอมอชัฌา  บุตรอุดม 35715 ร.ร.บา้นหนองพีพว่น แกง้คร้อ 

19 นางสาวจารุณี  หิรัญชาติ 35806 ร.ร.บา้นเก่าวทิยานุกลู แกง้คร้อ 
20 นางสาวศิริพร  รุ่งแสง 36100 ร.ร.บา้นเก่าวทิยานุกลู แกง้คร้อ 

21 นางสาวชนนี  มุลนี 35716 ร.ร.บา้นกดุโงง้ดงสวรรค ์ แกง้คร้อ 
22 นายยทุธิชยั  แกลว้กลา้ 35807 ร.ร.ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ ่ แกง้คร้อ 

23 นายวชิยั  เมฆสนัน่ 35557 ร.ร.ชุมชนแท่นประจนั บา้นแท่น 

24 นางสาวพรเสาวณีย ์ ต่อสกลุ 35604 ร.ร.ชุมชนแท่นประจนั บา้นแท่น 
25 นายอดุลย ์ พรประทุม 35558 ร.ร.สามสวนวทิยา บา้นแท่น 

26 นางสาวกนกพร  หนูหล า 35605 ร.ร.สามสวนวทิยา บา้นแท่น 
27 นายวาสุกรี  ยอดนารี 35969 ร.ร.สามสวนวทิยา บา้นแท่น 

28 นางสาววารุณี  ทองเพชร 35717 ร.ร.บา้นเหมือดแอ่หนองโดน บา้นแท่น 
29 นางธญัญา  ป้อมสุวรรณ 36037 ร.ร.บา้นเหมือดแอ่หนองโดน บา้นแท่น 

30 นางสาวปิยาภรณ์  รวงงาม 35970 ร.ร.บา้นข่าเซียงพิน บา้นแท่น 

31 นางสาวปิยะนนัท ์ หา้มไธสง 35971 ร.ร.บา้นข่าเซียงพิน บา้นแท่น 
32 นางปรานี  กลุดิลก 35808 ร.ร.บา้นนายม บา้นแท่น 

33 นางสาวพิณธุวดี  อุทยัเล้ียง 36038 ร.ร.ไตรมิตรพิทยา บา้นแท่น 
34 นางสาวชลลดา  วเิศษสิงห์ 35718 ร.ร.บา้นหนองเมก็ บา้นแท่น 

35 นายยทุธนา  ดอมไธสง 36186 ร.ร.บา้นหนองเมก็ บา้นแท่น 



36 นางธณณัณฐั  ค ายง 35871 ร.ร.บา้นหนองคู บา้นแท่น 

37 นายดวงดี  ภารา 35972 ร.ร.บา้นหนองคู บา้นแท่น 

38 นางชชัฎาพร  ภารา 36149 ร.ร.บา้นหนองคู บา้นแท่น 
39 นายญาณพฒัน์  ศรียา 36150 ร.ร.บา้นหนองคู บา้นแท่น 

40 นางสาวเมธาวี  หิรัญค า 35655 ร.ร.บา้นหนองเรือ บา้นแท่น 
41 นางสาวนิตยา  เหลก็มา 35656 ร.ร.หนองมะเกลือบ ารุงวทิย ์ บา้นแท่น 

42 นางสาวชุติมาพร  ประจนันวล 35657 ร.ร.หนองมะเกลือบ ารุงวทิย ์ บา้นแท่น 
43 นางสาวมลฤดี  เบา้สิน 35606 ร.ร.บา้นดอนเคง็ บา้นแท่น 

44 นางสาวภทัรี  สีจุย้ 35719 ร.ร.บา้นโนนสะอาด บา้นแท่น 

45 นายภานุวฒัน์  บุญโสภณ 36151 ร.ร.บา้นม่วง คอนสาร 
46 นายทอง  เตม็หลวง 35720 ร.ร.บา้นนาเกาะ คอนสาร 

47 นางสาวพงษพ์ร  โคตบงัคม 35804 ร.ร.บา้นท่าเริงรมย ์ คอนสาร 
48 นายสุภเดช  อินอ่ิม 36231 ร.ร.บา้นท่าเริงรมย ์ คอนสาร 

49 นางสาวสุดารัตน์  ภูมิคอนสาร 35872 ร.ร.บา้นทุ่งลุยลาย คอนสาร 

50 นายอดิศร  บุญโนนแต ้ 35873 ร.ร.บา้นทุ่งลุยลาย คอนสาร 
51 นายอภิวฒัน์  ฦาแรง 36102 ร.ร.บา้นทุ่งลุยลาย คอนสาร 

52 นายตะวนั  มิตมาตย ์ 36103 ร.ร.บา้นทุ่งลุยลาย คอนสาร 
53 นางสุภาภรณ์  จนัทะคุณ 36152 ร.ร.บา้นทุ่งลุยลาย คอนสาร 

54 นางสาวสุนนัทา  ไพรแก่น 36104 ร.ร.บา้นน ้ าทิพย ์ คอนสาร 

55 นางสุนนัทา  บุญโนนแต ้ 35874 ร.ร.บา้นหนองเขียงรอด คอนสาร 
56 นางฟาริดา  ลากลุ 35810 ร.ร.ชุมชนหว้ยยาง คอนสาร 

57 นางสุดารัตน ์ หินประกอบ 35809 ร.ร.บา้นหนองหล่มคลองเตย คอนสาร 
58 นางสาววรรณภา  กลีบสนัเทียะ 35875 ร.ร.บา้นหนองหล่มคลองเตย คอนสาร 

59 นายประดิษฐ ์ จนัทร์แกว้ 36153 ร.ร.บา้นโนนเพ่ิม คอนสาร 
60 นางสาวธิดารัตน์  นอ้ยกลุ 35652 ร.ร.บา้นป่าวา่น คอนสาร 

61 นางสาวกชกร  สุขพิพฒัน ์ 36040 ร.ร.บา้นป่าวา่น คอนสาร 

62 นางศรัทธาพร  งามชดั 35721 ร.ร.บา้นปากช่องผาเบียด คอนสาร 
63 นางสาวประภสัศิริ  ลาภเชษฐา 35973 ร.ร.บา้นดงกลาง คอนสาร 

64 นายคมสนัต ์ การถวลิ 35974 ร.ร.บา้นดงกลาง คอนสาร 
65 นางสาวจิดาภา  บุญพนัธ ์ 36039 ร.ร.บา้นคอนสาร คอนสาร 

66 นางสุณิตา  บุริมาศ 36154 ร.ร.บา้นคอนสาร คอนสาร 

67 นายธวชัชยั  วรรณอว้ก 35877 ร.ร.ภูมิวทิยา ภูเขียว 
68 นางสมหมาย  ลาภทวี 36041 ร.ร.ภูมิวทิยา ภูเขียว 

69 นางสาวสุภาวดี  เหล่าคนคา้ 36187 ร.ร.ภูมิวทิยา ภูเขียว 
70 นางสาวดวงหทยั  ประกอบดี 35876 ร.ร.บา้นแขฯ้ ภูเขียว 

71 นายดุลการ  พรหมเมตตา 36105 ร.ร.บา้นแขฯ้ ภูเขียว 
72 นายกฤษฎา  บุง้ทอง 35559 ร.ร.บา้นหวา้ทอง ภูเขียว 

73 นางสาวทิพวรรณ  ยงขามป้อม 36155 ร.ร.บา้นหนองหญา้ขา้วนก ภูเขียว 



74 นางสาวรัตนาภรณ์  ภูเกา้แกว้ 36156 ร.ร.บา้นแดงสวา่ง ภูเขียว 

75 นางสาวพชัรา  พรประสิทธ์ิ 35560 ร.ร.บา้นหนองดินด า ภูเขียว 

76 นางพรทิพย ์ ลือหาญ 35975 ร.ร.บา้นสวนออ้ย ภูเขียว 
77 นายณฐัวฒิุ  พนัเดช 36042 ร.ร.คุรุราษฎร์วทิยา ภูเขียว 

78 นายปรีชา  นอ้ยปัญญา 36043 ร.ร.บา้นหนองคนั ภูเขียว 
79 นางธญัญารัตน ์ โสภณ 35658 ร.ร.บา้นหนองงูเหลือม ภูเขียว 

80 นางปาณิศา  ปานอยู ่ 35561 ร.ร.บา้นฉนวน ภูเขียว 
81 นายอนุรัตน ์ อุตส่าห์ 35878 ร.ร.เนรมิตศึกษา ภูเขียว 

82 นางสาวสุธิดา  วงษสุ์วรรณ 36044 ร.ร.เนรมิตศึกษา ภูเขียว 

83 นายณฐัภูมินทร์  ยงเพชร 36232 ร.ร.เนรมิตศึกษา ภูเขียว 
84 นายธนพนธ์  ดวงสวรรค ์ 35879 ร.ร.บา้นหนองแวง ภูเขียว 

85 นายชูชาติ  หลา้เพชร 35647 ร.ร.บา้นกดุโคลน ภูเขียว 
86 นางสาวเปรมนภา  งอกนาวงั 35976 ร.ร.หนองเบนประภากร ภูเขียว 

87 นายบุญเจิด  ยัง่ยนื 36233 อบต.หนองคอนไทย ภูเขียว 

88 นางมณีรัตน ์ จนัทานิตย ์ 36234 อบต.หนองคอนไทย ภูเขียว 
89 นางสาวอรอนงค ์ บุญประคม 36235 อบต.หนองคอนไทย ภูเขียว 

90 นางสาวรัชนี  วงษพ์รม 36236 อบต.หนองคอนไทย ภูเขียว 
91 นางวญิญู  ดอนซา้ย 36237 อบต.หนองคอนไทย ภูเขียว 

92 นายณภทัร  จรูญชาติ 36238 อบต.โคกสะอาด ภูเขียว 

93 นางสุกญัญา  เศษวกิา 36239 อบต.โคกสะอาด ภูเขียว 
94 นางนาดี  สิงห์จนัทร์ 36240 เทศบาลต าบลบา้นแกง้ ภูเขียว 

95 นางสาวเบญจมาส  ยีสุ่่น 35880 ร.ร.ชุมชนบา้นหนั เกษตรสมบูรณ์ 
96 นางสาวนิภา  แคภูเขียว 35722 ร.ร.บา้นโนนหินลาดกดุกวา้ง เกษตรสมบูรณ์ 

97 นายวมิลชยั  คีรี 35977 ร.ร.บา้นนาไฮ เกษตรสมบูรณ์ 
98 นางสาวชาณิดา  กิติเมธีรัศม ์ 36188 ร.ร.บา้นตลาดอุดมวทิย ์ เกษตรสมบูรณ์ 

99 นายสรศกัด์ิ  ชยัมาตร 35978 ร.ร.บา้นหนองข่า เกษตรสมบูรณ์ 

100 นางอนงคน์าถ  คงโนนกอก 36045 ร.ร.บา้นหนองข่า เกษตรสมบูรณ์ 
101 นายสรศกัด์ิ  พนูสูงเนิน 35659 ร.ร.บา้นฉนวน เกษตรสมบูรณ์ 

102 นางสาวจารุกิตต์ิ  หาญทะนา 35660 ร.ร.บา้นฉนวน เกษตรสมบูรณ์ 
103 นางสาวภสัราภรณ์  กอบวั 35661 ร.ร.บา้นฉนวน เกษตรสมบูรณ์ 

104 นางเทพารักษ ์ ทศัน์ละไม 35811 ร.ร.บา้นบวั(รัฐราษฎร์วทิยา) เกษตรสมบูรณ์ 

105 นางถนดัศรี  ข้ึนทนัตา 35812 ร.ร.บา้นบวั(รัฐราษฎร์วทิยา) เกษตรสมบูรณ์ 
106 นางสาวสายสุดา  ชยัเกิด 36107 ร.ร.บา้นบวั(รัฐราษฎร์วทิยา) เกษตรสมบูรณ์ 

107 นางอุบล  บวัค า 35723 ร.ร.บา้นท่าคร้อ เกษตรสมบูรณ์ 
108 นางสาวดุษฎีพร  ฉิมพลี 36189 ร.ร.บา้นหนองแดงกดุจิก เกษตรสมบูรณ์ 

109 นางมุกดาวลัย ์ สวสัด์ิศรี 35607 ร.ร.บา้นเมืองกลางวทิยา เกษตรสมบูรณ์ 
110 นางนงลกัษณ์  สมรูป 35724 ร.ร.บา้นสม้กบ เกษตรสมบูรณ์ 

111 นางสาวณฐักานต ์ จาวสุวรรณวงษ ์ 35881 ร.ร.บา้นพีพวย เกษตรสมบูรณ์ 



112 นางสาวศิริรัตน ์ ชยัสิทธ์ิ 36046 ร.ร.บา้นพีพวย เกษตรสมบูรณ์ 

113 นางสาวอมัพวรรณ  พรมมาตย ์ 35882 ร.ร.บึงมะนาววทิยา เกษตรสมบูรณ์ 

114 นางฐิติชยาภรณ์  ปวริศภวนนัท ์ 35562 ร.ร.บา้นหนองแตร้าษฎร์สามคัคีวทิยา เกษตรสมบูรณ์ 
115 นางค าเขียน  อร่ามชยั 36241 ร.ร.บา้นหนองบวั เกษตรสมบูรณ์ 

116 นางสาวชนาภา  บุตรเพลิง 36242 ร.ร.บา้นหนองบวั เกษตรสมบูรณ์ 
117 นางสาวณิชนนัท ์ ป้องสีดา 36243 ร.ร.บา้นหนองบวั เกษตรสมบูรณ์ 

118 นางสาวดวงพร  ลาภประเสริฐ 36157 ร.ร.บา้นโนนทอง เกษตรสมบูรณ์ 
119 นางสาวพรวจิิตร  ชาติช านาญ 35725 ร.ร.บา้นแกง้ตาดไซ เกษตรสมบูรณ์ 

120 นางชยัชนะ  สูงภิไลย ์ 36158 ร.ร.บา้นแกง้ตาดไซ เกษตรสมบูรณ์ 

121 นางสาวพชัรินทร์ญา  นรมาตร 36106 ร.ร.บา้นวงัม่วง เกษตรสมบูรณ์ 
122 นายภูมินทร์  โตชยัภูมิ 36159 ร.ร.บา้นวงัม่วง เกษตรสมบูรณ์ 

123 นางสาวจิรฐา  หอมชาลี 36190 ร.ร.บา้นวงัม่วง เกษตรสมบูรณ์ 
124 นางสาวฉตัรชนก  ชาลี 35883 ร.ร.เกษตรศิลปวทิยา เกษตรสมบูรณ์ 

125 นางทิพยสุ์วารี  เชาวนพงศ ์ 35728 สพป.ชย.2 สนง.สพป.ชย.2 

126 นางสาวศรีรุ้ง  บุตะเขียว 35890 สพป.ชย.2 สนง.สพป.ชย.2 
127 นางสาวอมรรัตน์  อ่อนสกลุ 35982 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั สาขาภูเขียว สอ.ชย. สาขาภูเขียว 

128 นางวชิชุดา  ท่าหิน  35615 ร.ร.เอกชนเขต 2 ร.ร.เอกชนเขต 2 
129 นายศุภกร  จนัโส 35671 ร.ร.เอกชนเขต 2 ร.ร.เอกชนเขต 2 

130 นางจิรพรรณ  แกว้กดุเลาะ 35733 ร.ร.เอกชนเขต 2 ร.ร.เอกชนเขต 2 

131 นางเพลินพิศ  กศุลครอง 35734 ร.ร.เอกชนเขต 2 ร.ร.เอกชนเขต 2 
132 นางสาวดาริน  ภาสกลุ 35735 ร.ร.เอกชนเขต 2 ร.ร.เอกชนเขต 2 

133 นางสาวศิริสุดา  ภูมิคอนสาร 35736 ร.ร.เอกชนเขต 2 ร.ร.เอกชนเขต 2 
134 นางสาวสมใจ  กดุสงค ์ 35985 ร.ร.เอกชนเขต 2 ร.ร.เอกชนเขต 2 

135 นางทิพากร  สิทธิโคตร 35986 ร.ร.เอกชนเขต 2 ร.ร.เอกชนเขต 2 
136 นางสาวยพุา  ก าเนิดบุญ 35987 ร.ร.เอกชนเขต 2 ร.ร.เอกชนเขต 2 

137 นางสาวเจลจิรา  ทองปลาย 35988 ร.ร.เอกชนเขต 2 ร.ร.เอกชนเขต 2 

138 นางสาวณฏัฐนนัท ์ เกยสุวรรณ 36054 ร.ร.เอกชนเขต 2 ร.ร.เอกชนเขต 2 
139 นางสาวจารุวรรณ  ยงขามป้อม 36055 ร.ร.เอกชนเขต 2 ร.ร.เอกชนเขต 2 

140 ส.อ.ณฐัพล  เจริญบุตร 35573 ร.ร.บา้นแท่นวทิยา(อ.บา้นแท่น) สนง.สพม.เขต 30 
141 นายสุธี  โคตรศรี 35621 ร.ร.บา้นแท่นวทิยา(อ.บา้นแท่น) สนง.สพม.เขต 30 

142 นายภูริทตัน ์ มีเงิน 35681 ร.ร.บา้นแท่นวทิยา(อ.บา้นแท่น) สนง.สพม.เขต 30 

143 นางปนดัดา  ปิยะวรากร 35998 ร.ร.บา้นแท่นวทิยา(อ.บา้นแท่น) สนง.สพม.เขต 30 
144 นางสาวไอรดา  ทองมากลุ 36111 ร.ร.บา้นแท่นวทิยา(อ.บา้นแท่น) สนง.สพม.เขต 30 

145 นางสาวอลิษา  กลางวงษ ์ 36112 ร.ร.บา้นแท่นวทิยา(อ.บา้นแท่น) สนง.สพม.เขต 30 
146 นายธีรวทิย ์ เนียมโภคะ 36113 ร.ร.บา้นแท่นวทิยา(อ.บา้นแท่น) สนง.สพม.เขต 30 

147 นายเสรี  ออไธสง 35682 ร.ร.คอนสารวทิยาคม(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 
148 นางสาวอภิวาส  โพธิตาทอง 35749 ร.ร.คอนสารวทิยาคม(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 

149 นางพรสวรรค ์ ทองจ ารูญ 35750 ร.ร.คอนสารวทิยาคม(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 



150 นายอนุพงษ ์ แสงศรีเรือง 36067 ร.ร.คอนสารวทิยาคม(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 

151 นางสาวจิราภรณ์  อ่อนบา้นแดง 36068 ร.ร.คอนสารวทิยาคม(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 

152 นางสาววชุิดา  แกว้ค า 36069 ร.ร.คอนสารวทิยาคม(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 
153 นางสาวกมุารินทร์  ชาลีแสน 36070 ร.ร.คอนสารวทิยาคม(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 

154 นางสาวพรรณนิดา  ทิทา 36114 ร.ร.คอนสารวทิยาคม(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 
155 นางสาวจิตตาวฒันา  อ่อนจนัทร์ 36171 ร.ร.คอนสารวทิยาคม(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 

156 นางสาวกญัญารัตน ์ จุลชีพ 36172 ร.ร.คอนสารวทิยาคม(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 
157 นางสาวโชคดี  โนนหิน 36199 ร.ร.คอนสารวทิยาคม(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 

158 นางสาววลิาวลัย ์ เหล่าจนัทร์ 36251 ร.ร.คอนสารวทิยาคม(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 

159 นายชชัวาลย ์ วนัเลิศ 35622 ร.ร.โนนคูณวทิยาคาร(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 
160 นางณฏัฐนนัท ์ นามแสง 35623 ร.ร.โนนคูณวทิยาคาร(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 

161 นางสาวทศันีย ์ บุญวเิศษ 35624 ร.ร.โนนคูณวทิยาคาร(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 
162 นายพงษพ์ฒัน ์ วอทอง 36071 ร.ร.โนนคูณวทิยาคาร(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 

163 นางสาวศิรัญญา  ดุมชยั 36173 ร.ร.โนนคูณวทิยาคาร(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 

164 วา่ท่ี ร.ต.มนตรี  ขนัศรีนวล 36174 ร.ร.โนนคูณวทิยาคาร(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 
165 นายวรพล  มาลาวรรณ 35574 ร.ร.ภูเขียว(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 

166 นายปรีชากร  ภาชนะ 35683 ร.ร.ภูเขียว(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 
167 นายไพโรจน ์ เจริญทรัพย ์ 35684 ร.ร.ภูเขียว(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 

168 นางกรชุลี  พรหมแกว้ 35839 ร.ร.ภูเขียว(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 

169 นายวโิรจน ์ โนนหนองไฮ 35904 ร.ร.ภูเขียว(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 
170 นางสาวสุกญัญา  นาจุย้ 36072 ร.ร.ภูเขียว(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 

171 นางสาวณฐัยา  สบายจิตต ์ 36115 ร.ร.ภูเขียว(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 
172 นางสาววริศรา  ปลายชยัภูมิ 36116 ร.ร.ภูเขียว(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 

173 นายอนุรักษ ์ โคผดุง 36200 ร.ร.ภูเขียว(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 
174 นางสาวสุปราณี  โชติมลทิน 36201 ร.ร.ภูเขียว(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 

175 นางสาวพิชญสิ์นีชุดา  เชษฐสิงห์ 35625 ร.ร.เพชรวทิยาคาร(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 

176 นางอมราภรณ์  นามวจิิตร 35685 ร.ร.หนองคอนไทยวทิยาคม(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 
177 นางสาวเสาวลกัษณ์  เลขาโชค 35686 ร.ร.หนองคอนไทยวทิยาคม(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 

178 นางสาวประภสัสรา  ธรรมปาน 35687 ร.ร.หนองคอนไทยวทิยาคม(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 
179 นางสาวก่ิงกอ้ย  เจริญชีพ 35626 ร.ร.เกษตรสมบูรณ์วทิยาคม(อ.เกษตร) สนง.สพม.เขต 30 

180 นางลกัขณา  ฦๅชา 36073 ร.ร.เกษตรสมบูรณ์วทิยาคม(อ.เกษตร) สนง.สพม.เขต 30 

181 นางสาววฒันา  สระสิริ 35751 ร.ร.บา้นเป้าวทิยา(อ.เกษตร) สนง.สพม.เขต 30 
182 นางสาวภาวิณี  ดวงศกัด์ิดี 35840 ร.ร.โนนกอกวทิยา(อ.เกษตร) สนง.สพม.เขต 30 

183 นายวฒิุกษณ์  ก่อบุญ 35841 ร.ร.บา้นหนัวทิยา(อ.เกษตร) สนง.สพม.เขต 30 
184 นายศกัด์ิดา  เจริญอาจ 35905 ร.ร.บา้นหนัวทิยา(อ.เกษตร) สนง.สพม.เขต 30 

185 นายวฒิุชยั  ชาบุตรศรี 35999 ร.ร.บา้นหนัวทิยา(อ.เกษตร) สนง.สพม.เขต 30 
186 นายวเิชียร  อคัฮาดศรี 36000 ร.ร.พระธาตุหนองสามหม่ืน(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 

187 นายชยันาท  พลอยบุตร 36001 ร.ร.พระธาตุหนองสามหม่ืน(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 



188 นายสุวนิชย ์ ณิชยค์  าหาญ 36002 ร.ร.พระธาตุหนองสามหม่ืน(อ.ภูเขียว) สนง.สพม.เขต 30 

189 นายนิดติพราว  ลว้นวเิศษ 35752 ร.ร.บา้นเด่ือวทิยาคม(อ.เกษตรฯ) สนง.สพม.เขต 30 

190 นายทนงศกัด์ิ  เทียมขนุทด 35753 ร.ร.บา้นเด่ือวทิยาคม(อ.เกษตรฯ) สนง.สพม.เขต 30 
191 นายนิพนธ์  ทวดสุวรรณ์ 35906 ร.ร.บา้นเด่ือวทิยาคม(อ.เกษตรฯ) สนง.สพม.เขต 30 

192 นางชชัฎาพร  พรมขนั 36175 ร.ร.บา้นเด่ือวทิยาคม(อ.เกษตรฯ) สนง.สพม.เขต 30 
193 นางชนฎัดา  นอ้ยนิล 36176 ร.ร.บา้นเด่ือวทิยาคม(อ.เกษตรฯ) สนง.สพม.เขต 30 

194 นางพรทิพย ์ ลว้นวเิศษ 36177 ร.ร.บา้นเด่ือวทิยาคม(อ.เกษตรฯ) สนง.สพม.เขต 30 
195 นายภานุวฒัน์  ถ่ินวรแสง 36178 ร.ร.บา้นเด่ือวทิยาคม(อ.เกษตรฯ) สนง.สพม.เขต 30 

196 นายณฐันนท ์ เสาระโส 35575 ร.ร.หว้ยยางวทิยาคม(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 

197 นายกิตติพงษ ์ แคชยัภูมิ 35576 ร.ร.หว้ยยางวทิยาคม(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 
198 นายนวฒัน ์ สวสัเอ้ือ 35907 ร.ร.หว้ยยางวทิยาคม(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 

199 นางภชัรีพร  ภาคมะฤค 35908 ร.ร.หว้ยยางวทิยาคม(อ.คอนสาร) สนง.สพม.เขต 30 
200 นายยรุนนัท ์ พลภูเมือง 35909 ร.ร.แกง้คร้อวทิยา(อ.แกง้คร้อ) สนง.สพม.เขต 30 

201 นางสาวโชติกา  คุณประทุม 36074 ร.ร.แกง้คร้อวทิยา(อ.แกง้คร้อ) สนง.สพม.เขต 30 

202 นางสาวชญานิษฐ ์ กาพยแ์กว้ 36253 ร.ร.แกง้คร้อวทิยา(อ.แกง้คร้อ) สนง.สพม.เขต 30 
203 นางสาวสุปราณี  สีเขียว 36254 ร.ร.แกง้คร้อวทิยา(อ.แกง้คร้อ) สนง.สพม.เขต 30 

204 นางอญัชลี  ชาติมนตรี 35627 ร.ร.นาหนองทุ่มวทิยา(อ.แกง้คร้อ) สนง.สพม.เขต 30 
205 นายสยาม  เครือผกัปัง 36252 ร.ร.มธัยมบา้นแกง้วทิยา(อ.แกง้คร้อ) สนง.สพม.เขต 30 

206 นายวรณฐั  โชคบณัฑิต 36003 ร.ร.มธัยมหนองศาลา(อ.แกง้คร้อ) สนง.สพม.เขต 30 

207 นายสมดี  ค าภูนอก 36004 ร.ร.มธัยมหนองศาลา(อ.แกง้คร้อ) สนง.สพม.เขต 30 
208 นายสุนทร  พาพลงาม 36117 ร.ร.มธัยมหนองศาลา(อ.แกง้คร้อ) สนง.สพม.เขต 30 

209 นายววิฒัน์  กางการ 36202 ร.ร.มธัยมหนองศาลา(อ.แกง้คร้อ) สนง.สพม.เขต 30 
210 นายศิวฒัน ์ แกมจินดา 35692 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

211 นางสาวกฤษณา  คงบุ่งค่า 35693 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 
212 นางสาวอุษา  ชยัอาสา 35757 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

213 นางสาวอรอิศรา  กระแสร์ 35759 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

214 นายณฐัพล  ขนุนนท ์ 36008 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 
215 นายพิชญภู์มิ  รักษาชนม ์ 36081 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

 
 
 
 


